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Pārskats par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem  
 
Nr. Institūcija 

 
Atzinums Izstrādātāja komentārs 

1. Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, 

lielriga@lielriga.vvd.gov.lv 
 

03.01.2019 
Nr.4.5.-08/600 

 
03.04.2019 

Nr.4.5.-08/2635 
 

(Nr.4.5.-08/600) 

• Pārvalde, izvērtējot lokālplānojuma materiālus, secina, ka lokālplānojuma 

projektā nav ietverta Pārvaldes 03.02.2016. nosacījumu Nr.4.5.-07/909 

3.punktā izvirzītā prasība par teritorijas ģeotehnisko izpēti un melioratīvo 

risinājumu paredzēšanu teritorijas hidroģeoloģisko apstākļu uzlabošanai un 

apbūves izvietošanai. 

• Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.sadaļā rekomendējam 

ietvert norādi, ka apbūves iecerei atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 3.2.panta pirmās daļas 1.punktam ir nepieciešams veikt 

ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma procedūru. 

(Nr.4.5.-08/2635) 

• Lokālplānojuma projekts nav pretrunā ar Pārvaldes 03.02.2016. nosacījumos 

Nr.4.5.-07/909 izvirzītajām prasībām. 

 
 
 
 
 
Pozitīvs atzinums saņemts 
pēc lokālplānojuma 
pielikumu uzrādīšanas, 
kurus Lielrīgas reģionālā 
vides pārvalde nebija 
atradusi portālā geolatvija.lv 
materiālos, norādot ka SIVN 
izvērtējums ir izstrādāts un 
apskatāms portālā 
geolatvija.lv. 

2. Dabas aizsardzības pārvalde 
Pierīgas reģionālā administrācija 
“Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala,  

LV-2012 
pieriga@daba.gov.lv 

 
 
 
 

Nosacījumi netika izvirzīti.  
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3. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra 

O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004 
info@lgia.gov.lv 

 
14.01.2019. Nr.19/7/1-11 

 

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. 

 
 
 
 

4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Rīgas reģiona pārvalde 
Maskavas iela 3, Rīgā, LV-1050 

rrp@vugd.gov.lv 
 

25.01.2019. Nr.22/8-16.1/86 

Pārvalde neiebilst pret lokālplānojuma redakciju, ar nosacījumu, ka iesniedzot 

teritorijas lokālplānojumu tālākai virzībai nepieciešams ņemt vērā spēkā  esošos 

tiesību aktus. Lokālplānojumā jāiekļauj informācija un tehniskie risinājumi (tekstuālajā 

un grafiskajā daļā) par: 

1. Būvju lietošanas veidus, izvietojumus, ugunsdrošības attālumus un 

piebrauktuves saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju 

ugunsdrošība”. Piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums 

nedrīkst būt mazāks par 3.5 metriem, augstums ne mazāks par 4.25 metriem. 

Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai apzīmē ar 

drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 

19.aprīļa noteikumiem Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 1.pielikuma 

prasībām, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma) saskaņā ar Ministru kabineta 

2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi". 

2. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 

222-15 “Ūdensapgādes būves” un to izpildei piemērojamiem standartiem. 

Jāparedz centralizētā ūdensapgādes sistēma ar cilpveida tīkliem. Uz 

ūdensvada maģistrālām jāparedz aizvarus vai aizbīdņus atsevišķo posmu 

atvienošanai, gaisa hidrantu izbūve paredz aizsardzību pret sasalšanu ziemā. 

Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu katras 

 
 
 
 
 
1. Paskaidrojuma raksts 
papildināts ar tekstu, ka 
būvju un iebrauktuvju 
izvietojums tiks risināts 
būvprojektēšanas stadijā. 
 
2.  Paskaidrojuma raksts 
papildināts ar tekstu, ka 
tehniskie risinājumi un zīmju 
izvietojums  tiks risināts 
būvprojektēšanas stadijā. 
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ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no 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", LVS 187 

"Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības". Jāņem vērā nepieciešamie 

ūdens patēriņi ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskajām un 

sadzīves vajadzībām. Ūdens ņemšanas atrašanās vietas, kā arī 

piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar 

Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 

1.pielikuma prasībām.     

5.  VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Satiksmes 
organizācijas pārvalde 

Gogoļa iela 3, Rīga, Lv-1050 
lvceli@lvceli.lv 

 
15.01.2019. Nr.5.1/600 

 

Informējam, ka no satiksmes organizācijas un kustības drošības viedokļa, nav 

iebildumu pret lokālplānojuma risinājumiem. 

 

 

 

6.  Veselības inspekcija 
Klijānu ielā 7, Rīga, LV-1012 

vi@vi.gov.lv 
15.01.2019. Nr.4.5.-6/247 

 
 

Lokālplānojuma Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221 un Nr.01001250267), Rīgā 

risinājums atbilst higiēnas prasībām. 

 
 

7.  Rīgas domes Satiksmes 
departaments 

 

Departamentam nav iebildumu par sagatavoto lokālplānojuma redakciju 

zemesgabaliem Maskavas ielā (kadastra Nr.0100 125 0221 un Nr.0100 125 0267). 
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Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 
sd@riga.lv 

 
15.01.2019. Nr.DS-19-36dv 

 

Papildus informējam, ka izstrādājot būvprojektu, tehnisko noteikumu prasības 

publiskajam ielu tīklam var tikt mainītas ņemot vērā tā brīža infrastruktūru. 

8.  Rīgas domes Mājokļu un vides 
departaments 

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 
dmv@riga.lv; 

 
24.01.2019. Nr.DMV-19-208-dv 

 

Vides pārvalde ir izskatījusi Lokālplānojumu un tai nav iebildumu. 

 

 

9.  Rīgas domes Īpašumu 
departaments 

R.Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050 
di@riga.lv 

 
09.01.2019. Nr.DI-19-23-dv 

Tā kā izstrādājot lokālplānojuma redakciju ņemti vērā Departamenta 22.01.2016. 

vēstulē Nr.DI-16-76-nd sniegtie nosacījumi lokālplānojuma izstrādei, Departaments 

atbalsta sagatavoto lokālplānojuma redakciju. 

 

 
 

10.  SIA “Rīgas ūdens” 
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 

1, Rīga, LV-1495 
office@rigasudens.lv 

 
02.01.2019. Nr.DA-19-2-nd 

 

SIA “Rīgas ūdens” akceptē izstrādāto lokālplānojumu, kas ievietots interneta vietnē 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_2673. 

 

11.  AS “Sadales tīkls” 
Šmerļa ielā 1, Rīga, LV-1160  

st@sadalestikls.lv 
 

Piekrīt izstrādātajam lokālplānojuma risinājumam.  
 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_2673
mailto:st@sadalestikls.lv
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21.01.2019. Nr.DA-19-499-sd 
 

12.  AS “Latvijas Gāze”,  
Gāzapgādes attīstības 

departaments 
Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 

gazapgades.departaments@lg.lv 
 

15.01.2019. Nr.15.1-2/159 
 

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksta shēma Nr.1 “Esošā un plānotā gāzes apgāde” 

saskaņota un nav iebildumu Lokālplānojuma projekta tālākai apstiprināšanai 

pašvaldībā. 

 
 

13.  SIA “Lattelecom” 
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 

lattelecom@lattelecom.lv 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta Nr.628 62.punktu, institūcijai nav publiskas intereses par 
lokālplānojumu. 

 

14.  AS “Rīgas siltums” 
Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012 

siltums@rs.lv 
 

10.01.2019. Nr.22-4/83 
 

Atbildot uz jūsu 2019.gada 03.janvāra vēstuli  Nr.DA-19-47-nd par atzinuma 

sniegšanu lokālplānojuma redakcijai zemesgabalam Maskavas ielā, Rīga, informējam, 

ka AS "RĪGAS SILTUMS" nav iebildumu pret minētā  lokālplānojuma redakciju. 

 

 

 
Fizisku/ juridisku personu priekšlikumi 

 

 Fiziska persona 
 

Lokālplānojuma izstrādes darba uzdevums paredzēja kvartālā starp Rumbas ielu, 
Maskavas ielu, Šķērstes ielu un Mazjumpravas ielu izstrādāt perspektīvās transporta 
infrastruktūras risinājumus un transporta piekļuves nodrošinājuma shēmu. Sniegt 
transporta (arī sabiedriskā) organizācijas priekšlikumus plānojamās teritorijas 
apkalpes un pieejamības aspektā. Šis uzdevums lokālplānojumā lielākoties nav 
izpildīts vai izpildīts vāji. Izsaku priekšlikumu apstiprināt piedāvāto lokālplānojumu 

Lokālplānojuma izstrādes 
ietvaros veikta transporta 
plūsmu izpēte un piegulošo 
ielu tīkla noslogojuma 
analīze, kuras rezultātā 
secināts, ka plānotā objekta 
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vienīgi vienlaicīgi apstiprinot sekojošu perspektīvā transporta risinājumu –  
Mazjumpravas ielas pilnveidošana, atjaunojot tās segumu, izbūvējot gājēju ietvi, 
apgaismojumu, lietus ūdens kanalizāciju. Pašlaik ielas segums ir neapmierinošā 
stāvoklī (it īpaši virzienā uz Šķērstes ielu), nav gājēju ietves, nav apgaismojuma un 
lietus ūdens kanalizācijas. Mazjumpravas iela tās pašreizējā stāvoklī nevar uzņemties 
papildus slodzi bez drošības riskiem. 
 
 

ietekme neizraisa pārlieku 
transporta  plūsmas 
intensitāti un nepasliktina 
krustojumu servisa līmeni.  
Satiksmes infrastruktūras 
objektu uzturēšana, tostarp 
apgaismojuma 
nodrošināšana, ietilpst 
pašvaldības funkcijās. 

 


