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6. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU SNIEGTAJIEM ATZINUMIEM 

Atzinumi 
Izstrādātāja komentāri par nosacījumu 

ievērošanu 

Valsts vides dienests, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, 2019. gada janvāris, Nr. 4.5.-08/393 

Pārvalde, izvērtējot portālā ĢeoLatvija ievietotos 
lokālplānojuma materiālus, secina, ka lokālplānojuma 
projekts nav pretrunā ar Pārvaldes 08.08.2018. nosacījumu 
Nr.4.5.-07/5575 prasībām. 

- 

Dabas aizsardzības pārvalde, 25.01.2019., Nr. 4.8/423/2019-N 

Administrācija 2018. gada 24. augustā neizvirzīja 
nosacījumus (vēstules Nr. 4.8./4311/2018-N), jo 
Lokālplānojuma teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, īpaši aizsargājami biotopi un sugas. 
Administrācija ir iepazinusies ar Jūsu vēstulē norādītajiem 
plānojuma dokumentiem un neiebilst pret Lokālplānojuma 
tālāku virzību. 

- 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 11.01.2019., Nr. 06-01/187 

Pārvaldei nav pamata vērtēt lokālplānojuma risinājumus 
kultūras pieminekļu aizsardzības aspektā un sniegt atzinumu 
par izstrādāto lokālplānojumu. 

- 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 11.01.2019., Nr. 18/7/1-11 

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru 
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” un  sniegtie nosacījumi attiecībā uz 
nepieciešamās informācijas iekļaušanu par valsts ģeodēziskā 
tīkla punktiem ir ievēroti. 

- 

VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 15.01.2019., Nr. 5.1/598 

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

- 

Veselības inspekcija, 14.01.2019., Nr. 4.5.-6./32/77 

Lokālplānojuma risinājums zemesgabalam Čiekurkalna 4. 
šķērslīnija 4 un Čiekurkalna 4. šķērslīnija 2A, Rīgā atbilst 
higiēnas prasībām. 

- 

Rīgas domes Satiksmes departaments, 17.01.2019., Nr. DS-19-45-dv 

Departamentam nav iebildumu par sagatavoto 
lokālplānojuma redakciju zemesgabalam Čiekurkalna 
4.šķērslīnijā 4 un Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 2A, Rīgā. 
 

Papildus informējam, ka izstrādājot būvprojektu, tehnisko 
noteikumu prasības publiskajam ielu tīklam var tikt mainītas 
ņemot vērā tā brīža infrastruktūru. 

- 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 24.01.2019., Nr. DMV-19-207-dv 

Vides pārvalde ir izskatījusi Lokālplānojumu un lūdz precizēt 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, jo nav 
ņemts vērā Vides pārvaldes 14.08.2018. vēstulē Nr.DMV-19-
207-dv minētais nosacījums par ārpus telpām izmantojamo 
tehnoloģisko iekārtu, tajā skaitā kondicionieru, kompresoru 
un dažādu specializētu iekārtu radītā trokšņa iespējamo 
ietekmi uz tuvumā izvietotajām dzīvojamām mājām, 
piemēram, 4.šķērslīnijā Nr.3, Nr.5, Nr.8, kā arī 3.šķērslīnijā 
Nr.7, Nr.9. šādas iekārtas ir maksimāli jāattālina no 

Lokālplānojuma 1.redakcijas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos 3.5. 
nodaļā “PRASĪBAS VIDES RISKU 
SAMAZINĀŠANAI” 26.punktā teikts, ka 
akustiskā trokšņa pieļaujamiem rādītājiem 
publisko ēku telpām un teritorijām 
jāatbilst Ministru kabineta 2014.gada 
7.janvāra noteikumiem Nr.16 "Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 



Lokālplānojums zemesgabalam Čiekurkalna 4. šķērslīnija 4 un Čiekurkalna 4. šķērslīnija 2A, Rīgā 

PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

53 

dzīvojamām mājām, vai arī jāparedz šo iekārtu ekranēšanas 
pasākumus atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 016-15 
“Būvakustika” ieteiktajiem paņēmieniem. 

2.pielikumā un 4.pielikumā noteiktajiem 
rādītājiem. Savukārt, 27.punktā ir noteikts, 
ka trokšņa samazināšanas līdzekļi 
(prettrokšņa pasākumi), projektējami 
atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. 
jūnija noteikumu Nr. 312 "Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 
"Būvakustika”” prasībām. 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 05.02.2019., Nr. DMV-19-428-nd 

Vides pārvalde ir atkārtoti izskatījusi Lokālplānojumu un tai 
nav iebildumu SIA “Metrum” izstrādātajam 
Lokālplānojumam. 

- 

Rīgas domes Īpašuma departaments, 16.01.2019., Nr. DI-19-36-dv 

Tā kā izstrādājot lokālplānojuma redakciju ņemti vērā 
Departamenta 13.08.2018. vēstulē Nr.DI-18-387-dv sniegtie 
nosacījumi lokālplānojuma izstrādei, Departaments atbalsta 
sagatavoto lokālplānojuma redakciju. 

- 

SIA “Rīgas ūdens”, 2019. gada janvāris 

SIA „Rīgas ūdens” akceptē izstrādāto lokālplānojumu, kas 
ievietots interneta vietnē 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12288  

- 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

AS “Augstsprieguma tīkls” ar 19.07.2018. vēstuli 
Nr. 50SA10/2.5/2018/2763 informēja, ka nosacījumi 
lokālplānojuma izstrādei nav nepieciešami. 

- 

AS “Sadales tīkls”, 2019. gada janvāris 

AS “Sadales tīkls” Rīgas pilsētas tehniskā daļa piekrīt SIA 
“Metrum” izstrādātajiem lokālplānojuma risinājumiem 
Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 4 un Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 2A, 
Rīgā. 

Izstrādājot būvprojektus, zemes vienībām lokālplānojuma 
teritorijā ievērot agrāk izsniegto AS “Sadales tīkls” tehnisko 
noteikumu (vēstules Nr. 30AT10-07/673 no 24.07.2018) 
prasības. 

- 

AS “Gaso”, 04.01.2019., Nr. 15.1-2/23 

Lokālplānojuma: 

− Paskaidrojuma raksta attēls Nr. 44 “Esošais 
inženiertehniskais apgādes nodrošinājums”, 

− lapa 3 “Ielas šķērsprofils”, 
saskaņotas un nav iebildumu Lokālplānojuma projekta tālākai 
apstiprināšanai pašvaldībā. 

- 

SIA “Lattelecom”, 17.01.2019., Nr. PN-24922 

SIA “Lattelecom” nav pretenziju pret izstrādāto 
lokālplānojumu Rīgas teritorijā, zemesgabala Čiekurkalna 
4. šķērslīnija 4. 

- 

AS “RĪGAS SILTUMS”, 09.01.2019., Nr. 2.2-4/67 

Informējam, ka AS “RĪGAS SILTUMS” nav iebildumu pret 
minētā lokālplānojuma redakciju. 

- 
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