
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS LAPA PAR 

DAUDZSTĀVU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS JAUNBŪVES 

BŪVNIECĪBU KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELĀ B/N, RĪGĀ 

 

Norises laiks: 10.02.2023.- 10.03.2023. 

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela b/n, Rīga, kadastra nr. 01000242079 

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes gabals atrodas: valsts nozīmes  

pilsētbūvniecības pieminekļa atrodas UNESCO pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas 

Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Zemesgabala atļautā izmantošana ir 

dzīvojamās apbūves teritorija, atļautais maksimālais stāvu skaits ir 6 stāvi, pēc apbūves 

izvietošanas principa – brīvstāvošas apbūves teritorija, maksimālā atļautā Zemesgabala 

apbūves intensitāte ir 160 %, minimālā brīvā teritorija ir 30 % 

Daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai projektēti seši virszemes stāvi un viens pazemes stāvs, 

kurā atradīsies tehniskās telpas, noliktavas iedzīvotājiem un autostāvvietas. Katram  dzīvoklim  

plānota  izmantojama  privātā  ārtelpa  –  balkons.  Pirmā  stāva  līmenī  izvietota  ieeja,  kāpņu  

telpa, un dzīvokļi. Projektā paredzēti 66 dzīvokļi. Autonovietnes pagalmā – 18, autonovietnes 

pagrabā – 26. Plānotie Zemesgabala apbūves tehniskie rādītāji: plānotā apbūves intensitāte 

137 % (max. atļautā intensitāte 160 %), bet brīvā teritorija 41 % (min. atļautā brīvā teritorija 

30 %) 

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties: 

• Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība; 

• Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības 

līdzdalība; 

• Būvniecības ieceres teritorijā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra iela b/n (būvtāfele); 

• Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika 

ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete); 

• Publiskās apspriešanas prezentācija notiks Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013, 

Konferenču centrā, 1. zālē, 2023. gada 23. februārī, plkst. 16:00. 

 

ZIŅAS PAR RESPONDENTU 

Vārds, Uzvārds :  __________________________________________________ 

Dzīvesvieta:   __________________________________________________ 

Tālrunis :   __________________________________________________ 

E-pasts :   __________________________________________________ 

Juridiskā pers./Uzņēmums : __________________________________________________ 

Reģistrācijas nr.:  __________________________________________________ 

Juridiskā adrese:  __________________________________________________ 

   

http://www.riga.lv/
http://www.rdpad.lv/


LŪDZAM IZTEIKT VIEDOKLI: 

 

1. Lūdzu izteikt viedokli par būvniecības ieceri: 

o Atbalstu 

o Atbalstu daļēji 

o Noraidu 

Lūdzu atzīmējiet tikai vienu atbildi 

Lūdzu pamatojiet savu viedokli: 

 

 

 

 

 

 

2. Kā un cik lielā mērā, jūsuprāt, būvniecības iecere aizskar personas tiesības vai likumiskās 

intereses? 

o Neaizskar 

o Aizskar daļēji 

o Aizskar nozīmīgi 

Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi 

Lūdzu pamatojiet savu viedokli: 

 

 

 

 

 

 

3. Lūdzu izteikt priekšlikumus, ierosinājumus vai nosacījumus, lai īstenojot būvniecības 

ieceri netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses. 

 

 

 

 

 


