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2.2.PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU SNIEGTO NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU
Nr.p.k.
1.

2.

Institūciju nosacījumi
Izstrādātāja viedoklis, komentāri
Latvijas Republikas VARAM Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā pārvalde
1.
Lokālplānojumam jāatbilst Rīgas domes 23.05.2018. lēmumam 1. Lokālplānojuma risinājumi atbilst Rīgas domes 23.05.2018.
Nr.1229 un darba uzdevumā norādītajam lokālplānojuma izstrādes lēmumam Nr.1229 un darba uzdevumā norādītajam
mērķim.
lokālplānojuma izstrādes mērķim.
2. Lokālplānojuma izstrāde veikta atbilstoši MK noteikumu
2.
Lokālplānojuma izstrādi veikt atbilstoši MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2., 3.4., 4. un 5.2. nodaļas prasībām, ievērojot MK
dokumentiem” 2., 3.4., 4. un 5.2. nodaļas prasībām, ievērojot MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
30.04.2013. noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.
izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.
3.
3. Lokālplānojuma projektā:
 aizsargjoslas noteiktas;
 uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, nosakot
saimnieciskās darbības aprobežojumus tajās atbilstoši Aizsargjoslu
 apbūve uzrādīta atbildoši izstrādātam un akceptētam Ēku
likuma prasībām;
kompleksa būvprojektam;
 uzrādīt plānotās apbūves izvietojumu lokālplānojuma teritorijā;
 inženierkomunikāciju shēmas pievienotas lokālplānojuma
Paskaidrojuma rakstā. Lokālplānojuma risinājumi
 izstrādāt teritorijas inženierkomunikācijas shēmu. Lokālplānojuma
nodrošina
pieslēgumu
izbūvi
pie
pašvaldības
teritorijai nodrošināt pieslēgumu pie pašvaldības centralizētajiem
ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas tīkliem un siltumapgādes
centralizētajiem ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas
tīkliem;
tīkliem un siltumapgādes tīkliem;
 inženierkomunikāciju shēmas pievienotas lokālplānojuma
 izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt piebraucamos ceļus
Paskaidrojuma rakstā.
lokālplānojuma teritorijā;
 Par lokālplānojuma teritoriju saņemts dendrologa
 izvērtēt aizsargājamu koku atrašanos lokālplānojuma teritorijā. Ja
atzinums. Atzinumu skatīt III sējumā Pielikumi.
lokālplānojuma teritorija tiek konstatēta aizsargājamu koku
Atbilstoši atzinumam teritorijā netika konstatēt
atrašanās, izvirzīt nosacījumus to aizsardzībai.
aizsargājami koki.
Dabas aizsardzības pārvalde
Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLU informāciju, Institūcija neizvirza nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.
plānotajā lokālplānojuma un tā izpētes teritorijā neatrodas īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi, nav reģistrēti īpaši
aizsargājami biotopi un sugas.
Administrācija neizvirza nosacījumus lokālplānojuma izstrādei
zemesgabalā Strēlnieku ielā 8(kadastra apzīmējums 01000190020)jo
plānotās darbības neskar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, īpaši
43

Nr.p.k.
3.

Institūciju nosacījumi
aizsargājamas sugas un biotopus un mikroliegumus.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
1. Lokālplānojuma risinājumiem 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.
2. Lokālplānojuma risinājumiem jābūt tādiem, kas paredz vietējās
nozīmes arhitektūras pieminekļa “Manēža” (valsts aizsardzības
Nr.8709) (turpmāk – kultūras piemineklis) un kultūrvēsturiski vērtīgas
ēkas (ar kadastra apzīmējumu 0100 019 0020 003) vērtību saglabāšanu,
nepasliktinot minēto ēku stāvokli, telpisko un vizuālo uztveri.
3. Lokālplānojumā īpašu uzmanību pievērst plānotajam jaunbūvju
izvietojumam un apbūves parametriem (apbūves apjomam un
augstumam), nepieļaujot tādu jaunu ēku būvniecība, kas būvapjoma
ziņā izteikti kontrastē ar kultūras pieminekļa un kultūrvēsturiskās ēkas
būvapjomiem un pamatojot plānotās apbūves saderību ar esošo
arhitektūras pieminekli un kultūrvēsturiski vērtīgo ēku, kā arī ievērojot
spēkā esošajos Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošajos
noteikumos Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktos apbūves
veidošanas principus.
4. Lokālplānojumā plānotās attīstības ieceres nedrīkst pasliktināt dzīves
vides kvalitāti un pieejamību, īpaši teritorijas daļai, kurā atrodas
kultūras piemineklis un kultūrvēsturiski vērtīgā ēka.
5. Lai nodrošinātu pilsētvides kvalitāti un radītu pilnīgāku priekšstatu
par plānoto apbūvi, un, ja nepieciešams, lai precizētu apbūves
parametrus un citus nosacījumus, lokālplānojuma risinājumi jāpamato
ar plašu vizuālās ietekmes analīzi, izvērtējot to vizuālo ietekmi uz
kultūrvēsturisko vidi kopumā, tostarp esošo kultūras pieminekli un
kultūrvēsturiski vērtīgo ēku. Tā jāveic no dažādiem skatiem un ar
tādiem paņēmieniem, kas sniedz plašu un reālistisku iespaidu par
plānotajām izmaiņām un to iederību.
6. Lokālplānojuma redakcijas izstrādes laikā – līdz tā redakcijas
projekta nodošanai sabiedriskajai apspriešanai organizēt diskusijas

Izstrādātāja viedoklis, komentāri

1. - 5. Šobrīd teritorijā notiek būvniecības darbi atbilstoši
2015.gada apstiprinātam būvprojektam un 2015.09.05.saņemtajai
būvatļaujai Nr.BV-15_279-abv/V. Minētais projekts saskaņots
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Notiek
arhitektūras pieminekļa „Manēža” un kultūrvēsturiski vērtīgās
ēkas (kadastra apz.01000190020003) rekonstrukcija un jaunbūvju
izvietojums teritorijā atbilstoši Būvprojekta risinājumiem.
Lokālplānojuma risinājumi groza funkcionālo zonējumu
zemesgabalā Strēlnieku iela 8, Rīgā no Publiskās apbūves
teritorijas uz Jauktas centra apbūves teritoriju, tādējādi paplašinot
teritorijas izmantošanas iespējas. Savukārt apbūves rādītāji (ēku
augstumi/stāvu skaits), apbūves veidošanas principi netiek grozīti.
Tiek saglabātas spēkā esošajos Rīgas domes 2006.gada 7.februāra
saistošajos noteikumos Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” noteiktās prasības kultūras mantojuma saglabāšanai.

6. Prasība tiks izpildīta.
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Institūciju nosacījumi
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē un Rīgas vēsturiskā centra
saglabāšanas un attīstības padomē par izstrādātajiem priekšlikumiem
un to ietekmi uz RVC kultūras mantojumu.
7. Lokālplānojumā norādāmi apgrūtinājumi – kultūras pieminekļa
teritorija un objekti, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules
kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un
dabas mantojuma objektu sarakstā (kods – 7314010700), valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods –
7314010602) un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un
objekti (kods – 7314010105).
8. Lokālplānojuma redakciju(-as) iesniegt Pārvaldē izskatīšanai un
atzinuma saņemšanai.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz
ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama lokālplānojuma grafiskās
daļas izstrādei:
1.1. atbilstoši Rīgas Domes 23.05.2018. apstiprinātajam darba
uzdevuma saturam un MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 7.punktam pašvaldības teritorijas lokālplānojuma
izstrādei jāizmanto LĢIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā
palīgmateriālu var izmantot LIĢA uzturēto ortofoto karti.
…
1.2. atbilstoši MK noteikumu Nr.628 57.punktam un saskaņa ar
59.punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina,
institūciju izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām
izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar LIĢA.
2.
Atbilstoši MK noteikumu Nr.628 6.punktam lokālplānojuma
grafiskās daļas materiālus 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 grafiskās daļas
izstrādātāju.
Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma
25.pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās
informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas lokālplānojuma

Izstrādātāja viedoklis, komentāri

7. Aizsargjoslas noteiktas.

1. Rīgas domes 23.05.2018. apstiprinātā darba uzdevuma 7.2.1.
un 7.2.2.apakšpunkti nosaka, ka grafiskās daļas kartes
izstrādājamas mērogā 1:500. Plānošanas dokumenta grafiskās
daļas kartes „Teritorijas pašreizējā izmantošana” un „Teritorijas
funkcionālais zonējums” izstrādātas uz Kompānijas „Parnas” Pro
SIA topogrāfiskās kartes pamatnes ar mēroga noteiktību 1:500
(2017.gads).

2. Prasības izpildītas.

45

Nr.p.k.

5.
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grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības
plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura
dati izmantoti .
3.
Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK noteikumu Nr.392
„Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu noteikumi” IV
daļas 29.punktā un V daļas 40. un 41.1. punktā un saskaņa ar
Aizsargjoslu likuma 20.,35. un 49.pantu, lokalplānojumā jāiekļauj
informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem:
3.1. Lokālplānojuma teksta daļa uzskaitīt visus plānojuma teritorijā
esošos valsts ģeodēziskā tīkla un pievienot valsts ģeodēziskā tīkla
punktu sarakstu. Ja grafiskā noteiktība atļauj, tad lokālplānojuma
grafiskajā daļā attēlo valsts ģeodēziska tīkla punktu aizsargjoslas
50m un 5m),
Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.06.08. Ministru kabineta
noteikumi Nr.531 “Ģeodēziskā tīkla klasifikators” un 2011.15.11.
Ministru kabineta noteikumu Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites
sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas” 25.punkts.
….
3.2. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām Ekspluatācijas
aizsargjoslu uzskaitījumā, minēt ģeodēziskos punktus.
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
LĢIA par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.
Lokālplānojuma teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punkti.
Lokālplānojuma teksta daļā ar vienu teikumu minēt, ka
lokālplānojuma teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punkti.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Lokalplānojumā jāsatur informācija, kura raksturo:
1.
Būvju lietošanas veidus, izvietojumu, ugunsdrošības attālumus
un piebrauktuves saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15
,,Būvju ugunsdrošība", kas apstiprināts ar Ministru kabineta
30.06.2015. noteikumiem Nr.333. Apbūves teritorijas ēkām un būvēm
nodrošina piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un
glābšanas tehnikai. Strupceļos ierīko vismaz 12xI2 metrus lielus

Izstrādātāja viedoklis, komentāri

3. Lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviens valsts vai vietējais
ģeodēziskā tīkla punkts. Paskaidrojuma rakstā norādīta
informācija, ka lokālplānojuma teritorijā nav minēto punktu.

1.-3. Prasības ievērotas. Noteikumi ugunsdrošībai ietverti
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.
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6.

Institūciju nosacījumi
Izstrādātāja viedoklis, komentāri
laukumus vai lokus ar minimālo diametru 16 metri, ugunsdzēsības
automobiļu apgriešanai. Piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju
platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem, augstums - nem mazāks
par 4,25 metriem. Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai
apzīmē ar ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar MK19.04.2016.
noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” un ceļu zīmēm
(aizlieguma) saskaņā ar MK 02.076.2015. noteikumiem Nr.279 “Ceļu
satiksmes noteikumi”.
2.
Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-15,,Ūdensapgādes būves, kas apstiprināts ar
Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.326, un to izpildei
piemērojamiem standartiem. Jāparedz centralizēta ūdensapgādes
sistēma ar cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada maģistrālēm paredz
aizvarus vai aizbīdņus atsevišķo posmu atvienošanai, gaisa vārstus
ūdensvadu atgaisošanai un izlaides ūdensvadu iztukšošanai.
Ugunsdzēsības hidrantu izbūve paredz aizsardzību pret sasalšanu
ziemā. Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā izvieto tā, lai
nodrošinātu katras ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no vismaz diviem
hidrantiem un vismaz trīs stundu laikā (izņemot Latvijas būvnormatīvā
LBN 222-15 ,,Ūdensapgādes būves" minētos gadījumus).
Ugunsdzēsības hidrantus izbūvē saskaņā ar Latvijas standartiem LVS
EN 14339 ,,Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”, LVS EN 14384
,,Virszemes ugunsdzēsības hidranti" un LVS 187 ,,Ugunsdzēsības
hidrantu nacionālās prasības". Jāņem vērā nepieciešamie ūdens patēriņi
ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskajām un sadzīves
vajadzībām. Pie upēm, ezeriem un citām ūdenskrātuvēm, kuras
paredzētas ugunsdzēsības ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām,
izbūvē vismaz 3,5 metru platus piebraucamos ceļus un 12x12 metru
laukumus ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai ar atbilstošas kvalitātes
cieto segumu. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas ierīko tā, lai
ugunsdzēsības tehnika varētu ņemt ūdeni jebkurā gadalaikā un tām
jānodrošina ugunsgrēkā dzēšana vismaz trīs stundu laikā. Ūdens
ņemšanas vietas, kā arī piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar
norādījuma zīmēm saskaņa ar MK 19.04.2016. noteikumiem Nr.238
“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.
VAS ,,Latvijas Valsts ceļi”
VAS “Latvijas Valts ceļi” nosacījumus neizvirza.
Institūcija neizvirza nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.
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Izstrādātāja viedoklis, komentāri
Veselības inspekcija
Detālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt:
 Teritorijas attīstības plānošanas likuma ievērošanu, Zemes Prasības ievērotas, ņemot vērā lokālplānojuma izstrādes darba
ierīcības likuma, MK l4.10.2014. noteikumu Nr. 628 ,,Noteikumi uzdevumus un lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus.
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" un
MK 30.04.2013. Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” ievērošanu, kā arī
Aizsargjoslu likuma un tā aprobežojumu ievērošanu;
 inženierkomunikācijas tīkla izvietošanu, ievērojot LBN 008-14
“Inženiertīklu izvietojums” prasības;
 projektējamo ēku ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
pievienošanu
attiecīgajiem
centralizētajiem/pašvaldības
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ievērojot 222-15
“Ūdensapgādes būves” un LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”
prasības;
 izvērtēt plānotās apbūves un objektu iespējamās ietekmes uz
pilsētvides insolāciju, trokšņa un gaisa piesārņojuma līmeņa
pieaugumu un paredzēt atbilstošus risinājumus negatīvo ietekmju
samazināšanai.
Rīgas domes Satiksmes departaments
1. Piebraukšanu objektam organizēt no Strēlnieku ielas;
1. Piekļūšana objektam tiek risināta atbilstoši apstiprinātajam Ēku
kompleksa Rīgā, Strēlnieku ielā 8 būvprojektam (turpmāk –
Būvprojekts) gan no Strēlnieku ielas, gan no Emiļa Melngaiļa
ielas. Papildu informējam, ka šobrīd notiek būvniecības
process atbilstoši apstiprinātajam būvprojektam.
2. Paredzēt esošo un projektējamo infrastruktūru sasaisti;
2.- 5. Prasības ievērotas, ņemot vērā lokālplānojuma izstrādes
3.
Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru gājēju un velobraucēju darba uzdevumus un lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus.
kustībai, kā arī cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām;
4.
Objektu būves un labiekārtojuma elementus, tai skaitā
autostāvvietas, izvietot gruntsgabala robežās, aiz ielu sarkanajām
līnijām;
5.
Normatīvās autostāvvietas izvietot objekta robežās;
6.
Izstrādāt satiksmes organizācijas shēmu, tai skaitā gājēju 6. Satiksmes organizācija risināta atbilstoši apstiprinātajam
Būvprojektam.
kustības organizāciju;
7.
Perspektīvajiem objekta iekškvartāla ceļiem un ielām 7. Teritorijā nav plānoti iekškvartāla ceļi vai ielas.
neparedzēt ielu sarkanās līnijas;
8.
Pilsētas lietus ūdens kanalizācijas kolektoru objekta tuvumā 8. -11. Prasības ievērotas, ņemot vērā lokālplānojuma izstrādes
nav. Nepieļaut virszemes ūdeņu no objekta nokļūšanu uz ielas, tie
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jāpārtver un jānovada teritorijā ārpus ielas sarkanajām līnijām;
darba uzdevumus un lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus.
9.
Lokālplānojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas valsts
standartiem ceļu projektēšanas nozarē;
10.
Nodrošināt normālus grunts ģeoloģiskos apstākļus teritoriju
ekspluatācijai;
11.
Izstrādājot būvprojektu, tehnisko noteikumu prasības
publiskajam ielu tīklam var tikt mainītas, ņemot vērā tā brīža
infrastruktūru.
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
1. Nosacījumi par gaisa kvalitāti:
• Saskaņā ar Rīgas domes 22.09.2015. saistošajiem noteikumiem Informācija iekļauta Paskaidrojuma raksta 3.6.4.sadaļā „Gaisa
Nr.167 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un kvalitāte”.
siltumapgādes veida izvēli” lokālplānojuma teritorija atrodas II
gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā un nav ierobežojumu
siltumapgādes veida izvēlei.
• Tā kā lokālplānojuma teritorija saskaņā ar Rīgas domes
22.09.2015. saistošo noteikumu Nr.167 slāpekļa dioksīda
(NO2) zonu karti atrodas II gaisa piesārņojuma teritoriālajā
zonā, ievērot Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu
Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
130.2.punkta prasības, kas nosaka, ja būvniecību plāno
teritorijā, kas saskaņā ar Rīgas domes 22.09.2015. saistošajiem
noteikumiem Nr.167 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo
zonējumu un siltumapgādes veida izvēli” atrodas II gaisa
piesārņojuma teritoriālajā zonā attiecībā uz slāpekļa dioksīdu
(NO2), 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 nosaka
pasākumus slāpekļa dioksīda koncentrācijas mazināšanai.
• Ievērot Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34
„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
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130.3.punkta prasību, izstrādājot lokālplānojumus teritorijās,
kur piesārņojošās vielas slāpekļa dioksīda (NO2) pieļaujamais
robežlielums gadā cilvēka veselības aizsardzībai pārsniedz vai
ir tuvu pieļaujamam normatīvam 40 μg/m3 (I un II gaisa
piesārņojuma teritoriālās zonas), paredzēt 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.
2. Nosacījumi par troksni:
• Lai nodrošinātu apkārtējās pilsētvides pašreizējā vides (āra)
trokšņa līmeņa saglabāšanu, lokālplānojuma teritorijā, kas
paredzēta kā jaukta Rīgas vēsturiskā centra apbūve, aizliegts
izvietot ārpus telpām izmantojamas iekārtas (tajā skaitā
stacionārus kondicionierus, kompresorus un tamlīdzīgas
iekārtas), kuru skaņas jauda ir lielāka par 75 dB/1pW, bet
lokālplānojuma teritorijas perimetrā 65 dB/1pW.
3. Nosacījumi par ūdensapgādes, kanalizācijas, meliorācijas,
piesārņojuma, rūpniecisko risku:
• Ūdensapgādi paredzēt no pilsētas centralizētā ūdensvada.
Sadzīves
notekūdeņu
novadīšanu
paredzēt
pilsētas
centralizētajos notekūdeņu tīklos atbilstoši 2005.gada
20.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 97. un
971.punktam.
• Lietus notekūdeņu savākšanai no lokālplānojuma teritorijas
paredzēt vienotu sistēmu, nodrošinot lietus notekūdeņu
savākšanu un novadīšanu tādā apmērā, lai teritorijā un blakus
esošajos zemes gabalos netiktu paaugstināts gruntsūdens
līmenis. Lietus notekūdeņu novadīšanu paredzēt pilsētas
centralizētajos lietus notekūdeņu tīklos vai vidē, nodrošinot
novadāmo lietus notekūdeņu kvalitātes atbilstību Rīgas domes
2011.gada 15.novembra saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas
hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi”
2.pielikumam (piem., paredzot priekšattīrīšanu). Pieļaujams
paredzēt teritorijā lokālus ūdens uzkrāšanas un novadīšanas

Izstrādātāja viedoklis, komentāri

2. Informācija iekļauta Paskaidrojuma raksta 3.6.5.sadaļā
„Troksnis”.

3. Prasības ievērotas, ņemot vērā lokālplānojuma izstrādes
darba uzdevumus un lokālplānojuma līmenī risināmos
jautājumus.
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Izstrādātāja viedoklis, komentāri
risinājumus (piem., dīķis, estuārs u.tml.).
• Informējam, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu
lokālplānojuma teritorijā nav.
• Informējam, ka ūdensapgādes urbumu lokālplānojuma teritorijā
nav.
• Projektējot virszemes vai apakšzemes autonovietnes, ievērot
Rīgas domes 2005.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
2.17.nodaļas prasības attiecībā par atkritumu tvertņu
nodrošināšanu (163., 164.punkts), notekūdeņu savākšanu,
attīrīšanu un novadīšanu (160., 161. un 162.punkts),
ventilācijas prasību un hidroloģiskās izpētes un izpētes uz vidi
nodrošināšanu apakšzemes stāvvietām (167., 168. un
169.punkts).
• Paredzētā apbūve nedrīkst pasliktināt apkārt esošo
zemesgabalu hidroloģisko stāvokli.
Rīgas domes Īpašuma departaments
1.
Starp zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 019 0020 un
1. Prasība izpildīta. Emiļa Melngaiļa ielas sarkanās līnijas
ielas sarkano līniju ir izveidojusies atstarpe aptuveni 80 cm platumā
precizētas.
(daļa no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 019 9006). Lūdzam
lokālplānojumā paredzēt noteikt sarkanās līnijas trasi Emiļa Melngaiļa
ielā pa zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 019 0020 robežu.
2. Plānoties risinājumi tiks saskaņoti ar Rīgas domes Satiksmes
2.
Plānotie lokālplānojuma risinājumi, kas skar teritoriju ielas
departamentu.
sarkano līniju robežās, jāizstrādā sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes
departamentu.
Pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
Pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” neizvirza
Institūcija neizvirza nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.
nosacījumus detālplānojuma izstrādei.
Pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” atbilstoši
kompetencei un iespējām ir gatava nodrošināt viedokļu apmaiņas
iespēju starp kolēģiem pašvaldībā, arhitektiem un būvju īpašniekiem un
lietotājiem par arhitektoniskās kvalitātes, universālā dizaina un
ilgtspējības principu saskaņošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un sniegs
savu atzinumu par lokālplānojuma sākotnējā redakcijā piedāvātajiem
izmantošanas un apbūves risinājumiem.
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SIA „Rīgas ūdens”
1.
Lokālplānojumu izstrādāt saskaņā ar LBN 008-14
„Inženiertīklu izvietojums”, Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas
valsts standartiem (LVS), Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu,
Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumiem
Nr.174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu un lietošanu”, Rīgas domes 15.12.2017. saistošajiem
noteikumiem Nr.17 „Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
saistošie noteikumi” un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām.
2.
Projektējot kanalizācijas tīklus un būves, lokālplānojumā
jāparedz dalītā sistēma-sadzīves un ražošanas notekūdeņu tīkls atdalīts
no lietus ūdens tīkla.
3.
Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1. panta
9.punktu lietus notekūdeņu savākšana lietus kanalizācijas sistēmās nav
sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi. Tādēļ lietus notekūdeņu
novadīšana sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja
īpašumā vai valdījumā esošajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir
aizliegta.
4.
Projektējamiem objektiem pieprasīt atsevišķus tehniskos
noteikumus.
A/S ,,Sadales tīkls”
1.
Lokālplānojuma teritorijā esošo elektrotīklu un būvju
novietojumam jāatbilst spēkā esošā normatīvā regulējuma, tajā skaitā
Latvijas būvnormatīvu prasībām.
2.
Lokālplānojumā jāuzrāda visi esošie un plānotie energoapgādes
objekti (transformatoru apakšstacijas, viedsprieguma un zemsprieguma
elektropārvades līnijas u.c. objekti), inženierkomunikāciju koridori un
elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai nepieciešamās
aizsargjoslas, kas noteiktas Aizsargjoslu likuma 16.pantā.
3.
Lokālplānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un
būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales
būvju noteikumi”.
4.
Lokālplānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju
izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”. Pie
esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta
piekļūšana AS “Sadales tīkls” personālam, autotransportam u.c.

Izstrādātāja viedoklis, komentāri
1.-4. Prasības ievērotas, ņemot vērā lokālplānojuma izstrādes
darba uzdevumus un lokālplānojuma līmenī risināmos
jautājumus.
Izstrādātie risinājumi paredz objektu pieslēgumus pilsētas
centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem.

1.-4. Nosacījumos izvirzītās prasības ievērotas, atbilstoši
lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumam un detalizācijas
pakāpei lokālplānojuma projektos.
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tehnikai.
5.
Izstrādājot lokālplānojumu ievērot īpašuma lietošanas tiesību
ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti
Aizsargjoslu likumā (īpaši 35. un 45.panta prasības).
6.
Lokālplānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un
drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK
noteikumi Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu
noteikšanas metodika” – 3. un 8. – 11.punkts.
7.
Ja nepieciešama esošo objektu pārvietošana, tad paredzēt to
pārnešanu atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem u.c.
normatīvajiem aktiem. Elektroietaišu pārvietošanai nepieciešams
saņemt AS” Sadales tīkls” tehniskos noteikumus. Atbilstoši
Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļai, esošo energoapgādes komersantu
objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka
prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem.
8.
Enerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas
tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un
pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK
noteikumi Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas
noteikumi”.
9.
Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana
AS “Sadales tīkls” notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes lēmumu “Sistēmas pieslēguma
noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.
10. Lokālplānojuma paskaidrojošajā daļā jāiekļauj informācija, ko
nosaka Enerģētikas likuma 19., 191., 23. un 24.pants.
11. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ
nepieciešams objektus aizsargāt, darbi jāveic pēc saskaņošanas ar
attiecīgā objekta īpašnieku.
12. Plānojuma grafiskajās daļa izstrādei izmanto aktualizētu augstas
detalizācijas topogrāfisko plānu (LKS-92-TM koordinātu sistēmā) tādā
mērogā, kāds noteikts pašvaldības izsniegtajā darba uzdevumā un
nodrošina
plānotā
elektroapgādes
risinājuma
informācijas
pārskatāmību.
13. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā
augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes tehnisko
risinājums jāiesniedz saskaņošanai AS “Sadales tīkls” Tīkla
pārvaldības funkcijas Rīgas pilsētas tehniskās daļas Projektu nodaļā,

Izstrādātāja viedoklis, komentāri
5. Aizsargjoslas, kuru platums nepārsniedz 2 metrus vienā
virzienā no apgrūtinājuma ass, lokālplānojuma risinājumos netiek
uzrādītas.
6.-11. Informācija iekļauta Paskaidrojuma raksta 3.3.7.sadaļā
„Elektroapgāde”.
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pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un
otrdienās, ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 16.30. Plānojuma atzinums
tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma saņemšanas.
AS “Augstsprieguma tīkls”
Informē, ka lokālplānojuma vietā 110-330vK pārvaldes tīkla objektu
nav. Lokālplānojuma nosacījumi nav nepieciešami.
AS „GASO”
1.
Paredzēt perspektīvā sadales gāzesvada ar spiedienu līdz 0.4
MPa novietni projektējamo inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši
Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva
LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” un citu spēkā esošo normatīvo
dokumentu prasībām.
2.
Paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa
izbūvei katram patērētājam atsevišķi.
3.
Izstrādātā lokālplānojuma grafisko daļu (zemesgabala
sadalījums, inženiertehnisko komunikāciju izvietojuma shēma) digitālā
veidā (*.dwg formātā) iesniegt GASO Gāzapgādes attīstības
departamenta Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai.
4.
Tehniskos noteikumus konkrētā objekta gāzes apgādei
patērētājam pieprasīt GASO Gāzapgādes attīstības departamenta Klientu
piesaistes daļā, pēc lokālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā.
SIA “Lattelecom”
1.
SIA “Lattelecom” nav iebildumu pret paredzamajiem teritorijas
plānojuma grozījumiem.
2.
Lokālplānojuma projektu izstrādāt ievērojot Latvijas
Republikas MK noteikumus Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu LBN
008-14 – Inženiertīklu izvietojums un atbilstoši Latvijas Republikas
“Aizsargjoslu likumam” un Latvijas Republikas Elektronisko sakaru
likuma prasībām.
3.
Savlaicīgi informēt SIA “Lattelecom” par paredzamajām
izmaiņām zemes gabala apbūvē.
4.
Saskaņā ar Latvijas Republikas “Elektronisko sakaru likums”
III nodaļas, 18.pants, 4.apakšpunku, elektronisko sakaru tīklu pēc
nekustamā īpašuma īpašnieka vai vadītāja prasībām pārvietot par
attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.
5.
SIA “Lattelecom” nav iebildumu mainīt teritorijas plānoto
atļauto teritorija izmantošanu.
6.
Savlaicīgi informēt SIA “Lattelecom” satiksmes organizācijā

Izstrādātāja viedoklis, komentāri

Institūcija neizvirza nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.

Nosacījumos
izvirzītās
prasības
ievērotas
atbilstoši
lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumam un detalizācijas
pakāpei lokālplānojuma projektos.
Izstrādātie risinājumi, nepieciešamības gadījumā, pieļauj objekta
pieslēgumu gāzes apgādes tīkliem.

Nosacījumos
izvirzītās
prasības
ievērotas
atbilstoši
lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumam un detalizācijas
pakāpei lokālplānojuma projektos.
Izstrādātie risinājumi nodrošina elektronisko sakaru tīklu attīstību
lokālplānojuma teritorijā.
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Nr.p.k.
17.

18.

Institūciju nosacījumi
un ielu sarkano līniju korekcijām.
AS „Rīgas siltums”
1.
Blakus esošajā E.Melngaiļa ielā izvietoti bezkanāla siltuma tīkli
Dn300m. AS “Rīgas siltums” ir gatavs nodrošināt ar centralizēto
siltumapgādi perspektīvo objektu.
2. Lokālplānojumu jāizstrādā saskaņā ar pastāvošajiem normatīviem
un atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību
teritorijas
attīstības
plānošanas
dokumentiem”
56.3.apakšpunktam jāiesniedz AS “Rīgas siltums” atzinuma
saņemšanai.
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome
2018.gada 25.jūlijā 315.sēdē tika izskatīts jautājums par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgā, Strēlnieku ielā 8.

Izstrādātāja viedoklis, komentāri

Nosacījumos
izvirzītās
prasības
ievērotas
atbilstoši
lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumam un detalizācijas
pakāpei lokālplānojuma projektos.
Izstrādātie
risinājumi
nodrošina
objekta
pieslēgumu
centralizētajiem siltumapgādes tīkliem.

Padome pieņem zināšanai iesniegto informāciju
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgā, Strēlnieku ielā 8.

par
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2.5. INSTITŪCIJU SNIEGTIE ATZINUMI
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2.6.PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU SNIEGTAJIEM ATZINUMIEM
Nr.p.k.
1.

2.

Institūcija, atzinums par lokālplānojuma redakciju
Viedoklis, komentāri
Latvijas Republikas VARAM Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā pārvalde (Pārvalde), Nr.4.5-08/3182
Pārvalde, izvērtējusi lokālplānojuma projekta dokumentāciju, secina, Lokālplānojuma risinājumi atbilst
ka izstrādātais lokālplānojuma projekts nav pretrunā ar Pārvaldes nosacījumiem.
30.07.2018. nosacījumu Nr.4.5.-07/5415 prasībām.
Dabas aizsardzības pārvalde (Administrācija), 02.05.2019. Nr.4.8/2329/2019-N
Administrācija savā 2018. gada 19. jūlija vēstulē Nr. 4.8/3647/2018-N Lokālplānojuma
neizvirzīja nosacījumus Lokālplānojuma izstrādei, jo tā teritorijā nosacījumiem.
neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, mikroliegumi, īpaši
aizsargājami biotopi un sugas.

risinājumi

atbilst

institūcijas

sniegtajiem

institūcijas

sniegtajiem

Administrācija ir iepazinusies plānojuma dokumentiem un neiebilst
pret Lokālplānojuma tālāku virzību.
3.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde), 08.05.2019. Nr.06-06/2190
Pārvalde savas kompetences ietvaros Teritorijas plānojuma izskatīšanas Pārvalde saskaņo lokālplānojuma redakciju.
komisijā izvērtēja lokālplānojuma redakciju un, ievērojot faktisko Lokālplānojuma redakcijā veikti precizējumi atbilstoši Pārvaldes
situāciju, Pārvalde neiebilst pret lokālplānojuma risinājumiem un sniegtajam atzinumam.
saskaņo lokālplānojuma redakciju ar nosacījumu, ka tajā tiks precizēti
apgrūtinājumi (nevis aizsargjoslas), īpaši attiecībā uz vietējās nozīmes
arhitektūras pieminekli “Manēža” (valsts aizsardzības Nr.8709),
attēlojot to skaidri nolasāmu lokālplānojuma funkcionālā zonējuma
kartē un norādot atbilstīgo ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 019 0020
0012 daļu jeb telpu grupu.

4.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 17.04.2019. Nr.302/7/1-11
risinājumi
atbilst
attiecīgo
nozari
Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta Lokālplānojuma
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un institūcijas sniegtajiem
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Aģentūras sniegtie nosacījumiem.
nosacījumi attiecībā uz nepieciešamās informācijas iekļaušanu par
valsts ģeodēziskā tīkla punktiem ir ievēroti.

5.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Pārvalde), 24.04.2019. Nr.22/8-1.6.1/399
Pārvalde secina, ka lokālplānojuma redakcijā nav ņemti vērā Pārvaldes Uzskatām, ka minētās prasības ir ievērotas:
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Nr.p.k.

Institūcija, atzinums par lokālplānojuma redakciju
2018.17.07. vēstulē Nr.22/8-1.6.1/779 izsniegtais priekšlikums, tieši,
lokālplānojums nesatur informāciju, kura raksturotu būvju
ugunsdrošības attālumus un piebrauktuves saskaņā ar Latvijas
būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.

Viedoklis, komentāri
 lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos ir iekļautas prasības, kas nosaka, ka „ēkām un
citām būvēm paredz piebrauktuves ugunsdzēsības un
glābšanas tehnikai. To parametrus pieņem atbilstoši attiecīgo
ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem” (4.punkts)
un „ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošina no
centralizētās ūdensapgādes sistēmas (hidrantiem) atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un nodrošinot tiem nepieciešamo
piekļūšanu” (7.punkts). Līdz ar to būvniecības procesā ir
ievērojamas spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu
prasības, šajā gadījumā arī LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”
izvirzītās prasības. Uzskatām, ka nav nepieciešams dublēt
būvnormatīvu prasības lokālplānojuma risinājumos;
 lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos (1.punkts) ir noteikts, ka „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”.
Atbilstoši šim punktam teritorijas būvniecības procesā arī ir
ievērojami Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Minētajos
noteikumos ir noteiktas prasības gan būvju ugunsdrošības
attālumiem, gan piebrauktuvēm. Līdz ar to uzskatām, ka
lokālplānojuma risinājumos nav nepieciešamas dublēt spēkā
esošā normatīvā akta tiesību normās ietvertos normatīvos
regulējumus.
Par lokālplānojuma risinājumiem SIA „8.Darbnīca”
10.05.2019. ar vēstuli Nr.08-19/48 sniedza skaidrojumus
Pārvaldei un atkārtoti lūdza sniegt atzinumu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Pārvalde), 06.06.2019. Nr.22/8-1.6.1/541
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Institūcija, atzinums par lokālplānojuma redakciju
Viedoklis, komentāri
Pārvaldei izvērtējot sniegtos skaidrojumus, nav iebildumu Pēc sniegtajiem skaidrojumiem Lokālplānojuma risinājumi atbilst
Lokālplānojuma tālākai virzībai.
attiecīgo nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
Pārvalde vērš uzmanību, ka Ministru kabineta 2014.14.10. noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” nereglamentē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta atzinuma sniegšanu konkrētajā gadījumā. Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests sniedz atzinumu tikai Ministru
kabineta noteikumu noteiktajā kārībā.

6.

VAS ,,Latvijas Valsts ceļi”, 26.04.2019. Nr.5.1/5036
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes organizācijas pārvalde informē, Lokālplānojuma
risinājumi
atbilst
attiecīgo
nozari
ka no satiksmes organizācijas un kustības drošības viedokļa, nav reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un institūcijas sniegtajiem
nosacījumiem.
iebildumu pret izstrādātajiem risinājumiem.

7.

Veselības inspekcija, 24.04.2019. Nr.4.5.-6./10101/845
Lokālplānojuma risinājums zemesgabalam Strēlnieku ielā 8, Rīgā Lokālplānojuma
risinājumi
atbilst
attiecīgo
nozari
(kadastra apzīmējums 0100 019 0020) atbilst higiēnas prasībām.
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un institūcijas sniegtajiem
nosacījumiem.

8.

Rīgas domes Satiksmes departaments (Departaments), 16.04.2019. Nr.DS-19-289-dv
Departamentam nav iebildumu par sagatavoto lokālplānojuma Lokālplānojuma
redakciju zemesgabalam Strēlnieku ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums nosacījumiem.
0100 019 0020).

9.

10.

11.

atbilst

institūcijas

sniegtajiem

Rīgas domes mājokļu un vides departaments Vides pārvalde (Pārvalde), 13.05.2019. Nr.DMV-19-1318-dv
Pārvalde ir izskatījusi Lokālplānojumu un tai nav iebildumu un Lokālplānojuma risinājumi atbilst
komentāru.
nosacījumiem.

institūcijas

sniegtajiem

institūcijas

sniegtajiem

Rīgas domes Īpašuma departaments (Departaments), 07.05.2019. Nr.DI-19-295-dv
Lokālplānojuma redakcijā ir ņemti vērā Departamenta 16.07.2018. Lokālplānojuma
vēstulē Nr.DI-18-339-dv sniegtie nosacījumi, Departaments atbalsta nosacījumiem.
sagatavoto lokālplānojuma redakciju.

risinājumi

risinājumi

atbilst

Pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (Birojs), 15.05.2019. Nr.RPAB-19-29-dv
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Institūcija, atzinums par lokālplānojuma redakciju
Birojs aicina lokālplānojuma risinājumos iespēju robežās sabalansēt
pasūtītāja un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
plānojumā definētās sabiedrības intereses, nodrošinot ilglaicīgu
teritorijas izmantošanu, pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas
uzņēmējdarbības attīstībai, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un
jauno būvju iederību pilsētvidē, kā arī paturēt atklātā arhitektūras ideju
konkursā (2013) 1. vietu ieguvušajā projektā ietvertās pamatnostādnes
un žūrijas novērtētās kvalitātes.

12.

SIA „Rīgas ūdens”, elektroniski sagatavots dokuments
SIA „Rīgas ūdens” akceptē izstrādāto lokālplānojumu.

13.

Viedoklis, komentāri
Lokālplānojuma risinājumi nodrošina un saglabā Rīgas vēsturiskā
centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā definētās
sabiedrības intereses, nodrošina ilglaicīgu teritorijas izmantošanu
un pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas, kā arī,
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un jauno būvju iederību
pilsētvidē. Tāpat lokālplānojuma risinājumi nodrošina atklātā
arhitektūras ideju konkursā (2013) 1. vietu ieguvušajā projektā
ietvertās pamatnostādnes un žūrijas novērtētās kvalitātes.
Lokālplānojuma
risinājumi
atbilst
attiecīgo
nozari
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un institūcijas sniegtajiem
nosacījumiem.

A/S ,,Sadales tīkls”, Nr.309600-01.05/526
AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas tehniskā daļa piekrīt izstrādātajiem Lokālplānojuma
risinājumi
atbilst
attiecīgo
nozari
lokālplānojuma risinājumiem Strēlnieku ielā 8, Rīgā (kadastra reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un institūcijas sniegtajiem
apzīmējums 0100 019 0020).
nosacījumiem.
AS "Sadales tīkls" arī informē, ka, izstrādājot būvprojektu, jāņem vērā
atbilstoši AS "Sadales tīkls" 2018.gada 15.jūnijā izsniegtajiem
elektroietaišu ierīkošanas tehniskajiem noteikumiem Nr.110078184 un
2016.gada 21.oktobrī izsniegtajiem transformatoru apakšstacijas
TP2573 pārvietošanas tehniskajiem noteikumiem Nr.30KI5004.05/2766 izstrādāto un saskaņoto būvprojektu "Ēku komplekss Rīgā,
Strēlnieku ielā 8".

14.

AS “Augstsprieguma tīkls”, 17.04.2019. Nr.2.5/2019/1480
Atbildot uz Jūsu vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par lokālplānojumu Institūcija savos tehniskajos nosacījumos nav izvirzījusi prasības
teritorijai Strēlnieku ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000190020), lokālplānojuma izstrādei, līdz ar to tā nesniedz atzinumu par
AS "Augstsprieguma tīkls" informē, ka lokālplānojuma teritorijā un tās lokālplānojuma izstrādāto redakciju.
tuvumā elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV, 330kV elektrolīniju vai
citu objektu nav.
AS "Augstsprieguma tīkls" nosacījumi un atzinumi minētā
lokālplānojuma sagatavošanai nav nepieciešami.

15.

AS „GASO” (Sabiedrība), 03.05.2019. Nr.15.1-2/1689
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16.

17.

18.

Institūcija, atzinums par lokālplānojuma redakciju
Viedoklis, komentāri
Sabiedrība saskaņo un tai nav iebildumu par Lokālplānojuma projekta Lokālplānojuma
risinājumi
atbilst
attiecīgo
nozari
apstiprināšanu pašvaldībā.
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un institūcijas sniegtajiem
nosacījumiem.
SIA “Tet”, 22.05.2019. Nr.LA-25372
SIA „Tet” nav pretenziju pret īpašumā Strēlnieku ielā 8, Rīgā Lokālplānojuma
risinājumi
atbilst
attiecīgo
nozari
lokālplānojuma izstrādāto redakciju.
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un institūcijas sniegtajiem
Elektronisko sakaru tīklu projektēšanai pieprasīt tehniskos noteikumus nosacījumiem.
un izstrādāt tehnisko projektu.
AS „Rīgas siltums”, 18.04.2019. Nr.2.2-4/1653
AS „Rīgas Siltums” nav iebildumu pret lokālplānojuma redakciju.

Lokālplānojuma
risinājumi
atbilst
attiecīgo
nozari
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un institūcijas sniegtajiem
nosacījumiem.

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome, 07.06.2019. 330.sēdes protokola izraksts, 4.§
Padomes lēmums: atbalstīt zemesgabala Strēlnieku ielā 8 Lokālplānojuma redakcija atbalstīta.
lokālplānojuma redakciju.
Atsevišķā sēdē izskatīt jautājumu par teritorijas izmantošanu izmaiņām
pašvaldības un valsts īpašumā esošu objektu īpašumtiesību maiņas
gadījumā, aicinot piedalīties pašvaldības pārstāvjus.
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