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Pārskats par institūciju sniegtajiem atzinumiem 

N.p.k. Institūcija/  atzinuma saņemšanas 
datums/nr. 

Atzinuma saturs (kopsavilkums) Izstrādātāja komentārs 

1. 1
. 
Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā 
vides pārvalde 
13.07.2021. Nr.11.2/5087/RI/2021 

Dienests, izvērtējot lokālplānojuma projektu, secina, ka izstrādātā lokālplānojuma, 
kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu, pilnveidotā redakcija Tumes ielā 25 
(zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 073 0601), Rīgā atbilst Dienesta 2020. 
gada 24. jūlija nosacījumu  
Nr. 11.2/6481/RI/2020 prasībām. Dienests atzinīgi novērtē veiktos 
papildinājumus, kas uzlabo nosacījumu 6.punkta izpildi. 

- 

2. 2
. 
Dabas aizsardzības pārvalde 
09.07.2021. Nr.4.8/3937/2021-N 

Administrācija neiebilst pilnveidotajai Lokālplānojuma redakcijai - 

3. 3
. 
Valsts meža dienests 
Datums skatāms laika zīmogā  
Nr. VM5.7-7/858 

Veicot kamerālo pārbaudi par īpašumu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
01000730601 un tam piegulošās zemes vienībās, konstatēts: 

- Valsts meža dienesta Meža valsts reģistrā par mežu šajā īpašumā dati nav, 
- Valsts zemes dienestā nav reģistrēta meža zeme,  
- Plānotās darbības zemesgabalā neskar meža infrastruktūru un Valsts meža 

dienesta saimnieciskās intereses. Ievērojot augstāk minēto, informējam, ka 
Valsts meža dienesta kompetencē nav sniegt informāciju un atzinumus par 
teritorijām, kas nav meža zeme. 

- 

4. 4
. 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra 
12.07.2021 Nr.514/7/1-14 

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

- 

5. 5
. 
VAS “Latvijas valsts ceļi” 
05.07.2021. Nr. 5.1 / 10568 

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

- 

6. 6
. 
Veselības inspekcija 
 2021. gada 13. jūlijā  Nr.   
4.5.-6./23740/65 

Lokālplānojuma Rīgā, Tumes ielā 25 risinājums atbilst higiēnas prasībām. - 

7. 7
. 
Rīgas domes Satiksmes departaments 
28.07.2021. Nr. DS-21-655-dv 

Departamentam nav iebildumu lokālplānojuma redakcijas risinājumam.  - 

8. 8
. 
Rīgas domes Mājokļu un vides 
departaments 
20.07.2021. Nr. DMV-21-2135-dv 

Izvērtējot papildināto Lokālplānojuma redakciju, paredzētie 3 m koku stādījumu zonai 
šķērsprofilos gar Tumes ielas fronti Vides pārvaldes ieskatā rada risku apstādījumiem 
konkurēt ar inženierkomunikācijām. Ir nepieciešams papildināt Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN) un noteikt prasības apstādījumu 

Pieņemts informācijai. LP  
risinājumā, t.sk. tā ietvaros 
sagatavotajos principiālajos 
šķērsprofilos  ir ņemti vērā  MK 
noteikumi Nr.574 “Noteikumi par 
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N.p.k. Institūcija/  atzinuma saņemšanas 
datums/nr. 

Atzinuma saturs (kopsavilkums) Izstrādātāja komentārs 

ierīkošanai, t.sk., paredzēt dižstādu stādīšanu, prasības koku, krūmu stādīšanai 
inženierkomunikāciju tuvumā (pietuvinājumi) u.c. prasības. 

Latvijas būvnormatīvu LBN 008-
14 "Inženiertīklu izvietojums"- 
pretruna  ar koku stādījumu 
iespēju nav konstatējama. 
Tiks pievērsta papildus uzmanība 
būvprojektēšanas stadijā, ja  
nepieciešams, attiecīgi precizējot 
kontekstā ar ēku novietni. 

9. 9
. 
Rīgas domes Īpašuma departaments 
21.07.2021 Nr. DI-21-386-dv 

Izvērtējot publiskajai apspriešanai nodotos Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas 
materiālus, secināms, ka tie nav pretrunā ar Departamenta 13.07.2020. vēstulē Nr. DI-
20-409-dv sniegtajiem nosacījumiem, līdz ar to Departaments atbalsta 
Lokālplānojumu. 

- 

10. 1
0
. 

SIA “Rīgas ūdens” 
Parakstīts elektroniski/Nr. pievienots 
datnē 

SIA „Rīgas ūdens” akceptē izstrādāto lokālplānojumu zemesgabalam Rīgā, Tumes ielā 
25 (kadastra apzīmējumu 0100 073 0601), kas ievietots tīmekļa vietnē 
https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_20798. 

- 

11. 1
1
. 

AS “Augstsprieguma tīkls” 
14.07.2021. 

Atbildot uz Jūs vēstuli (pielikumā) informēju, ka plānojuma teritorijā un tās tuvumā AST 
110kV un 330kV elektrolīniju vai citu pārvades tīkla objektu nav un to ierīkošana nav 
plānota. 
AST nosacījumi vai atzinumi plānojuma sagatavošanai nav nepieciešami. 

- 

12. 1
2
. 

Sia  “Tet” 
19.07.2021. Nr. PN 154019 
 

Nav  iebildumu pret pilnveidoto redakciju - 

13. 1
3
. 

AS “Sadales tīkls” 
12.07.2021 Nr. 309020-22/P-57541 

AS "Sadales tīkls" saskaņo projektu "Lokālplānojums zemesgabalam Tumes ielā 25". - 

14. 1
4
. 

AS “Gaso” 
06.07.2021. Nr.15.1-2/2513 

AS „Gaso” informē, ka Lokālplānojuma redakcija saskaņota un nav iebildumu 
Lokālplānojuma tālākai apstiprināšanai pašvaldībā. 

- 

15. 1
6
. 

AS “Rīgas siltums” 
08.07.2021  Nr. N-2021/4666 

AS “RĪGAS SILTUMS” nav iebildumu pret izstrādātajiem iepriekš minētā lokālplānojuma 
redakcijas risinājumiem.   

- 

16. 1
7
. 

Būvvalde 
27.07.2021. Nr. BV-21-990-dv 

Būvvalde izskatot Vēstuli, Lokālplānojuma precizēto redakciju kopsakarā ar 
Nosacījumiem un Atzinumu, sniedz pozitīvu atzinumu par izstrādāto Lokālplānojuma 
pilnveidoto redakciju. 

- 
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17. 1
8
. 

Rīgas pilsētas arhitekta birojs 
15.07.2021. Nr. RPAB-21-12-ap 

Informē, ka tai nav iebildumu pret lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā iekļautajiem 
risinājumiem. 

- 

 


