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Ievads  

Detālplānojums zemes vienībām Rīgā, Balasta dambī 2, (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) 

(turpmāk-detālplānojuma teritorija), izstrādāts  pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes  

22.03.2018. lēmumu Nr. BV-18-3870-nd  “ Par detālplānojuma zemes vienībā Balasta dambī 

2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un 

izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.  

 

Attēls 1. Detālplānojuma teritorija 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai zemes 

vienībā, kas atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais 

centrs" (aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonas teritorijā, paredzot daudzfunkcionālu apbūvi 

ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.  

Detālplānojuma risinājumus sagatavoja uzņēmums SIA “Grupa93”,  atbilstoši   detālplānojuma 

teritorijas attīstītāju, SIA “PN Project”,  redzējumam un uzņēmuma  SIA "ARHIS ARHITEKTI",   

izstrādātajai apbūves koncepcijai.   
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Detālplānojuma izstrāde veikta atbilstoši kārtībai, kas noteikta Ministru kabineta  2014. gada 

14. oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”. 

Detālplānojumā sastāvā, atbilstoši MK 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44. punktam, 

ietilpst: 

- I DAĻA. PASKAIDROJUMA RAKSTS ietver detālplānojuma teritorijas pašreizējās 

situācijas raksturojumu, attīstības priekšnosacījumus, risinājumu aprakstu un 

vērtējumu par to sasaisti un kontekstu ar  pilsētvides struktūru apkārtnē. 

Paskaidrojuma raksta pielikumos pievienotas risinājumus pamatojošas izpētes, 

paskaidrojošas shēmas, ilustrācijas u.c. informatīva rakstura materiāli. 

- II DAĻA. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI ietver detalizētas 

prasības  teritorijas izmantošanai, tostarp, konkrētus izmantošanas veidus, apbūves 

parametrus, nosacījumus vides pieejamības nodrošinājumam un labiekārtojumam, 

prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam, kā arī arhitektoniskiem risinājumiem 

un citas prasības atbilstoši darba uzdevumam un saņemtajiem institūciju 

nosacījumiem. 

- III DAĻA. GRAFISKĀ DAĻA izstrādāta uz aktuālas, 2017. gadā LKS 92 TM koordinātu 

sistēmā sagatavotas topogrāfiskās kartes pamatnes mērogā 1:500. Grafiskās daļas 

sastāvā ietvertas kartes, kuras nosaka teritorijas funkcionālās zonas un apgrūtinātās 

teritorijas, attēlo teritorijas esošo un plānoto izmantošanu, tostarp, ietverot esošos 

un plānotos aprobežojumus, transporta organizācijas risinājumus, šķērsprofilus, 

inženierkomunikāciju izvietojumu, u.c. risinājumus: 

  Detālplānojuma teritorijas atļauto izmantošanu nosaka grafiskās daļas 

kartes “Funkcionālais zonējums”, “Apbūves veidošanas pamatnosacījumi”, 

“Vispārīgi apbūves veidošanas nosacījumi”, “Plānotie teritorijas izmantošanas 

aprobežojumi”.  

 Teritorijas izmantošanas principiālos risinājumus nosaka grafiskās daļas 

kartes “Satiksmes organizācijas risinājumi esošajā transporta infrastruktūrā, 

teritorijas vertikālais plānojums”, Satiksmes organizācijas risinājumi realizējot 

Rīgas teritorijas plānojumā paredzēto transporta infrastruktūru”, “Savietotais 

inženiertīklu plāns”, “Šķērsprofili”, “Apbūves priekšlikums un apstādījumu 

koncepcija”. 

Detālplānojuma pielikuma daļa  IZPĒTES ietver   dokumentus, kas ir par pamatu 

detālplānojuma ietvaros sagatavotajiem risinājumiem: 

- Koku novērtējums, SIA Labie koki 

- Piesārņojošo vielu gaisā aprēķina pamatojums un novērtējums, VSIA “Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

- Transporta plūsmu izpēte, E. Daniševska birojs, SIA “Solvers” 

- Vizuālā ietekmes analīze, SIA “Arhis Arhitekti” 

- Publiskās ārtelpas koncepcija, SIA "Veido vidi" 

Detālplānojum izstrādes ietvaros sagatavots arī ziņojums (Pārskats) par detālplānojuma 

izstrādes procesu, ietverot paziņojumus un publikācijas presē, ziņojumu par nosacījumu un 

atzinumu ievērtēšanu.   
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Lietotie saīsinājumi 

  

DKK- Daugavas kreisā krasta silueta koncepcija, 2010. gads.  

DP- detālplānojums zemes vienībai Rīgā,  Balasta dambī 2,  (kad. apz. 01000620137) 

DU- detālplānojuma izstrādes darba uzdevums, kas izsniegts ar Rīgas pilsētas būvvaldes 

22.03.2018. lēmumu Nr. BV-18-3870-nd   

RD- Rīgas dome 

RIAS 2030- Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

RVC- UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs 

(aizsardzības nr. 852) 

RVC AZ- UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs 

(aizsardzības nr. 852) aizsardzības zona 

RVC AZ TIAN-   Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra 

un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”  

RVC AZ TP- Ar Rīgas domes 18.06.2013. lēmumu Nr.6331 un 07.02.2006. saistošie noteikumi 

Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”  

PII- pirmskolas izglītības iestāde 

TP- transformatora punkts 

VAN- Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi 
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1 Situācijas raksturojums   

1.1 Teritorijas  novietojums un izmantošana    
Detālplānojuma teritorija  atrodas Rīgas pilsētas centrālajā daļā, Kurzemes rajonā, Ķīpsalas 

apkaimes dienvidu galā starp Daugavu, Zunda kanālu un Āzenes līci. 

 

Attēls 2.  Detālplānojuma teritorijas novietojums 

Detālplānojuma teritorijā ir viena zemes vienība, Balasta dambis 2 , ar kad. Nr. 0100 062 0137,   

5.83 ha platībā,  kura robežojoties ar Kr. Valdemāra ielu, Balasta dambi un pašvaldībai un 

juridiskām personām piederošām zemes vienībām. 

Atbilstoši kadastra informācijai, zemes vienībā ir 6 būves: augstceltne-01000620093001, 

tipogrāfija-01000620093002, un vēl četras saimnieciska rakstura nelielas ēkas- 

01000620093003, 01000620093004, 01000620093005, 01000620093006. 

Teritorijā atrodas 1978. gadā pēc arhitekta Jāņa Vilciņa projekta uzbūvētā biroju ēka “Preses 

nams”, kas tika celta speciāli preses vajadzībām un tika izveidots kā plašs komplekss, kas 

sastāvēja no 22 stāvus augstā LKP CK izdevniecības, laikrakstu un žurnālu redakciju korpusa un 

divstāvu tipogrāfiju piebūves.    

Detālplānojuma izstrādes laikā, būvprojektēšanas procesa ietvaros, tika veikta 

detālplānojumā teritorijā esošo ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšana (būvju 

kadastra apzīmējumi – 0100 062 0093 001, 002, 003, 004, 005, 006). Lēmums par teritorijā 

esošo ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeni būs saistošs īstenojot  ēku būvprojektēšanu, bet   

novērtējuma rezultāti tiešā veidā neietekmēs un nebūs pretrunā ar detālplānojumā 

noteiktajiem risinājumiem. Rīgas pilsētas Būvvalde ar 22.10.2018. lēmumu Nr.   BV-18-14l67-
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nd, atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra 

saglabāšanas un aizsardzības noteikumi" 12.3. apakšpunktam, saskaņojusi teritorijā esošo 

ēkas kultūrvēsturiskās vērtības līmeni: 

Nr.p.k. Objekta adrese Pārvaldes noteiktais 

kultūrvēsturiskās vērtības līmenis 

1. Balasta dambis 2, 0100 062 0093 001  

(Preses nama biroja ēka, augstceltne) 

Ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību 

2. Balasta dambis 2, 0100 062 0093 002 

(tipogrāfijas ēka) 

Ēka bez kultūrvēsturiskās vērtības 

 

 

Attēls 3 Ēkas un būves Balasta dambī 2 atbilstoši kadastra informācijas sistēmai, www.kadastrs.lv 

Pēdējos desmit gadus, neskatoties uz tiešo pilsētas centra tuvumu, tajā esošās būves un 

teritorija netiek pilnvērtīgi izmantota  un vērtējama kā degradēta.   Teritorijā  esošā “Preses 

nams”  ēka ir iekļauta Rīgas domes Īpašuma departamenta uzturētajā datu bāzē “Vidi 

degradējošās būves Rīgā” kā objekts ar statusu “Uzraugāms”, t.i., objekti, kas tiek uzturēta 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  Detālplānojuma teritorijā esošais objekts kā vizuāli un 

funkcionāli degradēts atzīts  arī 2012. gadā SIA “Datorkartes” veiktajā pētījumā “Degradēto 

teritoriju un objektu apsekojums Rīgā”.  
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Attēls 4 Detālplānojuma teritorijas panorāmas attēls no Kr. Valdemāra ielas, 2017. gada beigas 

Preses nama teritorijā  kā pagaidu izmantošana ir atklātas maksas autostāvvietas.  Līdz 2018. 

gadam, tipogrāfijas telpas daļēji tika izmantotas tirdzniecības funkcijai.  

Teritorijas tiešā tuvumā tiek  attīstītas vai jau realizētas vairākas augstceltnes: Saules akmens, 

Z-Tower,  Philosopher residences un citi attīstības projekti.   

 

Attēls 5. Apkārtnes  apbūves situācija. (SIA “Arhis Arhitekti” sagatavotā informācija) 
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1.2 Plānošanas situācija  
Detālplānojuma teritorija atrodas 

UNESCO Pasaules kultūras un dabas 

mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais 

centrs (aizsardzības nr. 852) 

aizsardzības zonā. 

2010. gadā tika izstrādāti Daugavas 

kreisā krasta silueta koncepcijas 

pilsētvides veidošanas noteikumi, 

kas saskaņā ar Rīgas domes 

21.07.2008. lēmumu Nr.4090 „Par 

grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas 

domes 07.02.2006. saistošo 

noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā 

centra un tā aizsardzības zonas 

teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” grafiskajā daļā”,   tika 

iestrādāti  arī Rīgas vēsturiskā 

centra un tā aizsardzības zonas 

teritorijas plānojuma grozījumos.  

DKK silueta koncepcijā teritorija tika 

strukturēta vairākās izteikti atšķirīgās, bet savstarpēji saistītās daļās, detālplānojuma teritorijā 

nosakot vienu no četrām lokālā Centra teritorijām, kas iezīmē Daugavas šķērsojumu.  

 

Attēls 7. Teritorijas plānotā attīstība atbilstoši DKK. 

RVC AZ TP Paskaidrojuma rakstā atzīts, ka Daugavas kreisā krasta siluets ir izvērtēts no 

publiskiem skatu punktiem RVC un tā AZ teritorijā un tā iespējamā vizuālā ietekme uz Vecrīgas 

pilsētvidi, precizējot atļauto apbūves augstumu.  

Attēls 6. Detālplānojuma teritorijas novietojums RVC AZ 
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Minēts, ka “Ķīpsalas dienvidu daļas apbūve loģiski pasvītro esošā Rīgas vēsturiskā centra un tā 

jaunā paplašinājuma atrašanās vietu…. Te veidojama arhitektūras augstās modes zona, kurā 

atsevišķas augstas arhitektūras kvalitātes būves veido baudāmu kopansambli.” 

Jāatzīmē, ka DKK silueta koncepcija tika izstrādāta gandrīz pirms desmit gadiem, balstoties uz 

tajā laikā aktuāliem projektiem, definējot salīdzinoši precīzus nosacījumus arī RVC AZ TP TIAN.  

 

Attēls 8. Detālplānojuma teritorijā noteiktais stāvu skaits atbilstoši RVC AZ TP 

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 2006.-2018. 

gadam (turpmāk- RVC AZ TP) noteikumiem, detālplānojuma teritorija ir noteikta kā Centru 

apbūves teritorija.  Centru apbūves teritorija (C) ir teritorija, kur atļautā izmantošana ir 

intensīva jaukta apbūve ar daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām un māju būvniecība. 

Atbilstoši RVC AZ TIAN Centru apbūves teritorijā atļauta šādu būvju būvniecība un 

izmantošana:  

- komerciāla rakstura objekts; 

- izglītības iestāde; 

- sabiedriska iestāde; 

- kultūras iestāde; 

- zinātnes iestāde; 

- ārstniecības iestāde; 

- sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde; 

- daudzdzīvokļu nams; 

- sporta būve; 

- tirdzniecības un pakalpojumu objekts; 

- transporta infrastruktūras objekts; 

- veicot paredzētās būves publisko apspriešanu: transportlīdzekļu novietne;  mehānisko 

transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); degvielas uzpildes stacija, 
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tikai ārpus RVC un Ķīpsalas vēsturiskās daļas robežām; 110 kV un 330 kV apakšstacija; 

dzīvnieku viesnīca. 

Detālplānojuma teritorijā noteikts veidot iekškvartāla gājēju savienojumu, nodrošinot 

teritorijas šķērsošanas iespēju, savienojot esošās un plānotās ielas, kā arī plānoto promenādi 

gar Zunda kanālu.   

Papildus vispārīgām prasībām, RVC AZ TIAN detālplānojuma teritorijā nosaka papildus 

nosacījumus (611. Daugavas salas: Ķīpsalas dienvidu daļa (9; 9.2)), nosakot, ka 

pilsētbūvniecisko akcentu apbūves veidošanas gadījumā izstrādā detālplānojumu, kurā paredz 

nepieciešamās inženiertehniskās, transporta un sociālās infrastruktūras nodrošināšanu 

maksimāli pieļaujamajam plānotās apbūves apjomam un nepieciešamās vizuālās ietekmes 

analīzes. Detālplānojumam veic novērtējumu saskaņā ar vadlīnijām ietekmes uz mantojumu 

novērtēšanai, kā arī nosaka jaunbūvju augstumu un izvietojumu   atļautā ēku augstuma (stāvu 

skaita ekvivalenta) robežās. 
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Attēls 9. DP teritorijas plānotā atļautā izmantošanas atbilstoši RVC AZ TP 
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1.3 Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi  

Visā detālplānojuma teritorijā ir spēkā individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības 

Nr. 852), kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma 

aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā (kods – 

7314020202). 

Teritorijā kā apgrūtinājumi ir noteiktas dažādu veidu inženierkomunikāciju- kanalizācijas un 

ūdensvadu tīklu, siltumapgādes tīklu, elektronisko un elektroapgādes tīklu, gāzes vadu-  

aizsargjoslas, kā arī ielu sarkanās līnijas,  Zunda kanāla tauvas josla, virszemes ūdensobjekta 

aizsargjosla uz salas un ceļa servitūta teritorija (skat. grafiskās daļas karti “Esošie teritorijas  

izmantošanas aprobežojumi”). 

Detālplānojuma teritorijā ir arī valsts nozīmes dižkoks Nr. 44784 (Salix fragilis – trauslais vītols), 

kam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8. punktu noteikta aizsardzības zona 10 m 

attālumā no vainaga projekcijas. Koku novērtējuma ietvaros eksperti atzinuši, ka koks ir 

mazvērtīgs un bīstams, tāpēc, paralēli detālplānojuma izstrādes procesam, Dabas aizsardzības 

pārvaldē ir iesniegts iesniegums par atļaujas saņemšanu koka likvidēšanai. 
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Attēls 10. DP teritorijas aprobežojumi atbilstoši RVC AZ TP grafiskās daļas kartei “Galvenās aizsargjoslas un citi 
zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi”  
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1.4 Vietas dabiskie apstākļi 

1.4.1 Reljefs, ģeoloģiskie, hidroģeoloģiskie un inženierģeoloģiskie apstākļi 

RVC AZ TP grafiskās daļas kartē “Galvenās aizsargjoslas un citi zemes gabalu izmantošanas 

aprobežojumi” nav identificēti riski, aprobežojumi vai teritorijas papildus inženiertehniskas 

sagatavošanas nepieciešamības, kas izrietētu no vietas dabiskajiem apstākļiem. 

Pētāmās teritorijas ģeoloģiskā uzbūve ir nosacīta ar tās stāvokli Daugavas lejteces daļā. 

Griezuma augšējā daļa sastāv no kvartāra nogulumiem, ko veido mūsdienu aluviālie nogulumi, 

apakšējā griezuma daļa sastāv no pamatiežiem, ko veido Salaspils svītas māli un Pļaviņu svītas 

dolomīti un merģeļi. 

Grunts masīvu veidojošie kvartāra nogulumi pārstāvēti ar vienu galveno ģenētisko tipu: 

mūsdienu aluviālie nogulumi pārsvarā pārstāvēti ar smalkām līdz rupjām , vietām dūņainām, 

irdenām smiltīm, un plūstoši līdz mīksti plastiskiem māliem. Kopumā pētāmajā teritorijā 

aluviālie nogulumi raksturojas ar smilšaino grunšu pārsvaru griezumā. Maksimālais fiksētais 

aluviālo nogulumu biezums ir 18,0m. 

Devona vecuma pamatieži, ko veido Salaspils (D3slp) un Pļaviņu (D3pl) svītas nogulumi: 

- Salaspils svītas (D3slp) nogulumi, ko veido sīksti plastiski (slāņa augšējā daļā) līdz cieti 

smilšmāli, zilganpelēki, ar nelielām dolomīta, ģipša un merģeļa starpkārtām. 

Maksimālais atklātais Salaspils svītas nogulumu biezums 1.7m. 

- Pļaviņu svītas (D3pl) nogulumi, ko veido pārsvarā dolomīti un māli no sīkstas 

konsistences līdz cietai, ar merģeļa starpkārtām. Pēc litoloģiskajām pazīmēm Pļaviņu 

svītas nogulumus var iedalīt divās slāņkopās: 

o Sēlijas rida, kuras sastāvā dominē dolomīti (līdz 70%), gaiši pelēki, ar 

sarkanbrūna māla (līdz 10%) un merģeļu (līdz 20%) starpslāņiem. Maksimālais 

atklātais šīs slāņkopas biezums ir 6.1m. 

o Kokneses rida, kuras sastāvā ir dolomīta (60%), merģeļa (līdz 25%) un māla 

(līdz 15%) slāņmija. Jāatzīmē, ka šīs slāņkopas dolomītiem raksturīga sārta 

nokrāsa. Maksimālais atklātais šīs slāņkopas biezums ir 8.1m. 

Visos urbumos griezuma pamatnē uz absolūtajām atzīmēm no 26.7m līdz 28.3m konstatēti 

vāji cementēti smalkgraudaini smilšakmeņi pelēkā, vietām sārti pelēkā krāsā. Šie smilšakmeņi, 

domājams, pieder Amatas svītai1. 

Detālplānojuma teritorija ir uzbērta un tās virsmas atzīmes svārstās no 2.27m vjl. Zunda kanāla 

tuvumā, līdz 5.40 m vjl. teritorijas austrumu malā.   Zunda kanāla krastmala ir daļēji stiprināta 

un Plūdu riska pārvaldības plānā Rīgas pilsētai2 atzīmēts, ka Ķīpsalā applūstoša ir salas 

ziemeļrietumu daļa un detālplānojuma teritorijā plūdu riski vērtējami kā minimāli vai to nav.   

Zunda kanāla ūdens līmeņa svārstības būtu ņemamas vērā attīstot ārpus detālplānojuma 

teritorijas esošo kanāla krastmalu un plānojot tās labiekārtojuma infrastruktūru.  

                                                           
1 Informācija atbilstoši inženierģeoloģiskās izpētes rezultātiem apkārtējās teritorijās 
2 Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai, Projekts: „Integrated Strategy for Riga City to Adapt to 
the Hydrological Processes Intensified by Climate Change Phenomena” No. LIFE08 ENV/LV/000451 
(PVS ID 2420) 
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Detālplānojuma teritorijas apkārtnē tika fiksēti divi ūdens horizonti: 

- pirmais, bezspiediena ūdens horizonts, ko veido pamatā irdenas smiltis ar organikas 

piejaukumu. Šim ūdens horizontam ir virszemes barošanas režīms un tā līmenis ir tieši 

saistīts ar ūdens līmeni Daugavas upē. 

- otrais, zema spiediena ūdens horizonts, ko pamatā veido Devona vecuma dolomīta 

slāņi, kas no virspuses ir pārklāti ar mālainām gruntīm un kam ir pazemes pieplūdes 

barošanās režīms.  

Detālākai hidroģeoloģisko apstākļu noskaidrošanai ir nepieciešams veikt papildus atsevišķus 

pētījumus, būvprojektēšanas ietvaros.  

1.4.2 Teritorijas dendrofloras raksturojums  

Zemes vienības apaugumu veido  zālājs un dažādu sugu, stādīti  kokaugi, kuru izvietojumu 

nosaka līdzšinējā teritorijas izmantošana un labiekārtojuma plānojums.   2017. gada novembrī  

SIA "Labie Koki" eksperti teritorijā  veica koku novērtējumu, izvērtējot tajā augošos kokaugus 

(skat. pielikumu Izpētes 1. Koku vērtējums un Grafiskā daļas karti “ Teritorijas esošā situācija”. 

Vērtējuma ietvaros tika novērtēti 153 teritorijas koki un 1 koku grupa  un atzīts, ka:   

- ļoti vērtīgi un izcili ir 15 koki. Detālplānojuma risinājumos šie koki ir noteikti kā 

saglabājami (Skat. grafiskās daļas karti “Teritorijas galvenie aprobežojumi; 

- vērtīgi ir 76 koki un detālplānojuma risinājumos tie noteikti kā saglabājami, ja tas 

tehniski iespējams, realizējot paredzēto apbūves ieceri; 

- mazvērtīgi un nevērtīgi ( ar zemu ainavisko vērtību un fizisko stāvokli) ir 63 koki.   

Mazvērtīgos un nevērtīgos kokus, teritorijas kopšanas nolūkos, rekomendēts 

likvidēt. 

 

Vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka daļa no ļoti vērtīgajiem, izcilajiem un vērtīgajiem kokiem 

atrodas uz esošajām komunikācijām, kas var radīt situāciju, ka koki bojā esošās komunikācija, 

vai koks var tikt bojāts pārbūvējot komunikācijas. Katrs gadījums izvērtējams individuāli 

būvprojektēšanas laikā, pieaicinot ekspertus, kokkopjus – arboristus un izvērtējot vienu vai 

otru iespējamo risinājumu koku saglabāšanai. 

 

Detālplānojuma teritorijā ir arī valsts nozīmes dižkoks Nr. 44784 (Salix fragilis – trauslais vītols), 

kam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8. punktu noteikta aizsardzības zona 10 m 

attālumā no vainaga projekcijas. Koku novērtējuma ietvaros eksperti atzinuši, ka koks ir 

mazvērtīgs un bīstams, tāpēc, paralēli detālplānojuma izstrādes procesam, Dabas aizsardzības 

pārvaldē ir iesniegts iesniegums par atļaujas saņemšanu koka likvidēšanai.  

Teritorijā konstatēti arī divi ainaviski vērtīgi koki- Populus alba (baltā apse) un Acer ginnala 

(krasta kļava),  kuri detālplānojuma risinājumos noteikti kā  saglabājami. 

Teritorijas apbūves projektēšanas laikā ir ņemami vērā koku novērtējumā paustie ieteikumi, 

tostarp, pieaicinot ekspertus, kokkopjus – arboristus,  izvērtējot vienu vai otru iespējamo 

risinājumu koku saglabāšanai. 
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1.5 Vides stāvoklis  

1.5.1 Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitāte  

Atbilstoši Rīgas domes mājokļu un vides departamenta  Vides pārvaldes 13.04.2018. 

nosacījumos DMV-18-1214-nd sniegtajai informācijai, teritorijā nav   piesārņotu vai  potenciāli 

piesārņotu vietu.  

Detālplānojuma teritorijā  nav indikāciju par  piesārņojošajām  vielām,  kas  pārsniegtu  

noteiktās robežvērtības  piesārņojošām  vielām,  un  līdz  ar  to  ir secināms, ka detālplānojuma 

teritorijā nav  nepieciešams  veikt  sanācijas pasākumus gruntij vai gruntsūdenim. 

Atbilstoši Rīgas domes mājokļu un vides departamenta  Vides pārvaldes 13.04.2018. 

nosacījumos DMV-18-1214-nd sniegtajai informācijai un saskaņā ar informāciju no valsts SIA 

“Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes “Urbumi”, detālplānojuma 

teritorijā atrodas ūdensapgādes urbums Nr. 6038. Urbums izveidots 1972. gadā, ar debitu 3.7 

l/s un kopējo dziļumu 154 m. (skat. attēlu) Pēdējais ūdens parauga datējums ir 1972. gada 

3.jūlijs.   

Atbilstoši urbuma koordinātēm, secināms, ka urbums atrodas zem Preses nama tipogrāfijas 

ēkas un ticis izmantots tipogrāfijas ūdensapgādei. Šobrīd urbums netiek izmantots un nav 

informācijas par urbuma tehnisko stāvokli un tas precizējams teritorijas inženiertehniskās 

sagatavošanas posma laikā.  

Ņemot vērā, ka teritorijas ūdensapgādi paredzēts nodrošināt no pilsētas centralizētā 

ūdensvada, minēto urbumu plānots likvidēt, paredzot tā tamponēšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. Urbuma tamponēšana novērsīs potenciālu piesārņojuma iefiltrēšanos 

pazemes ūdeņu slāņos. Pirms urbuma tamponēšanas nepieciešams veikt dziļuma mērījumu, 

iespēju robežās nosakot urbuma tehnisko stāvokli, kā arī ģeoloģisko un hidroģeoloģisko 

griezumu, urbuma attīrīšanu ar ūdeni vai māla duļķi no tajā ieplūdušās smilts, māla, 

svešķermeņiem. Pēc urbuma tamponāžas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūrai jāiesniedz urbuma likvidācijas-tamponāžas akts. 
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Attēls 11.  Informācija par urbumu Nr.6038, atbilstoši Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes 
“Urbumi” un tā  ģeoloģiski tehniskais griezums3 

 

                                                           
3 Informācija atbilstoši Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes “Urbumi” 
iekļautajai informācijai, www.meteo.lv  

http://www.meteo.lv/
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1.5.2 Gaisa kvalitāte  

Detālplānojuma teritorijas gaisa piesārņojuma esošās situācijas analīze veikta, izmantojot 

pieejamos informācijas avotus. Tie ir Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 

programma 2016. – 2020. gadam (SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment sadarbībā 

ar Cambridge Environmental Research Consultants Limited, 2016.), gaisa kvalitātes 

interaktīvās kartes4, kā arī 2014. gada gaisa kvalitātes modelēšanas rezultāti (Latvijas Vides 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”). Detālplānojuma 

teritorijā vai tās tuvumā neatrodas gaisa kvalitātes monitoringa stacijas. 

Gaisa kvalitāte detālplānojuma teritorijā lielākoties atbilst situācijai Rīgā Pārdaugavā 

maģistrālo ielu tuvumā. Teritorijā neatrodas stacionārie piesārņojuma avoti, kas varētu izraisīt 

būtiskas piesārņojošo vielu emisijas. Tā atrodas pie Krišjāņa Valdemāra ielas, kas raksturojas 

ar intensīvu transporta satiksmi. Tādēļ galvenais gaisa piesārņojuma avots ir autotransports. 

Autotransports rada gaisa piesārņojumu ar daļiņām (smalkā un ultrasmalkā frakcija jeb PM10 

un PM2,5), oglekļa oksīdiem, slāpekļa oksīdiem un ogļūdeņražiem. Šīs emisijas ir atkarīgas gan 

no transportlīdzekļu vecuma sastāva, gan izmantotās degvielas veida5. 

Attēls 12 Gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu līmenis detāllplānojuma teritorijā un tās apkārtnē,  2014. g. 
(kartes fragments) 

Atbilstoši Rīgas gaisa kvalitātes interaktīvo karšu6 informācijai (situācija 2014. gadā), 

detālplānojuma  teritorijas lielākajā daļā gada vidējā slāpekļa dioksīda NO2 koncentrācija ir no 

26 līdz 32 μg/m3, joslā gar Krišjāņa Valdemāra ielu – no 32 – 40 μg/m3. Slāpekļa dioksīda gada 

vidējā koncentrācija detālplānojuma teritorijā nepārsniedz šai vielai Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290  „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikto 

robežlielumu – 40 μg/m3, robežjoslā ar  Krišjāņa Valdemāra ielu – ir tuvu robežlielumam. 

Daļiņu PM10 (putekļu) gada vidējā koncentrācija detālplānojuma teritorijā nepārsniedz 

Ministru kabineta noteikumos Nr.1290 (2009.) noteikto robežlielumu (40 μg/m3). 

Detālplānojuma teritorijas dienvidu daļā šīs piesārņojošās vielas koncentrācija ir zemāka ir no  

24 līdz 28 μg/m3, pie Krišjāņa Valdemāra ielas – 28 - 34 μg/m3. Vidēji puse no autotransporta 

                                                           
4 https://elle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=029543d39ae441b9a011c385465f66b6 

5 Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016.-2020. gadam Apstiprināta ar Rīgas domes 2016. 
gada 20. decembra lēmumu Nr.4641 (prot.nr.85, 31§) 

6 https://elle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=029543d39ae441b9a011c385465f66b6 

 

 

 

Gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu gada 

vidējā koncentrācija (µg/m3) 
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emitētajām daļiņām PM10 ir saistāma ar tiešajām autotransporta emisijām, kas ir kvēpu veidā. 

Pārējās emisijas ir dabiskas, t.sk. sāls un smilts maisījums, resuspendētais materiāls un citi7. 

 

 

Gaisa piesārņojuma ar daļiņām 

PM10 gada vidējā koncentrācija 

(µg/m3) 

 

Attēls 13. Gaisa piesārņojuma ar daļiņām PM10 detālplānojuma teritorijā un tās apkārtnē,  2014. g.  (kartes 
fragments) 

1.5.2.1 Gaisa piesārņojuma teritoriālās zonas 

Saskaņā ar Rīgas domes 2015. gada 22. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 167 „Par 

gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli” detālplānojuma 

teritorija atbilstoši slāpekļa dioksīda (NO2) teritoriālajām zonu kartēm atrodas I un  II gaisa 

piesārņojuma zonā, bet atbilstoši daļiņu PM10 teritoriālajām zonu kartēm - atrodas II gaisa 

piesārņojuma teritoriālajā zonā, austrumu mala – I zonā. Saskaņā ar Rīgas domes saistošo 

noteikumu Nr.167 (2015.) prasībām, gaisa piesārņojuma II teritoriālajās zonā nav 

ierobežojumu siltumapgādes veida izvēlē un ir atļauta lokālu siltumavotu un apkures iekārtu 

uzstādīšana. Savukārt gaisa piesārņojuma I teritoriālajās zonā ir aizliegts būvēt vai ierīkot 

jaunas stacionāras iekārtas, kas izdala piesārņojošās vielas – NO2 un daļiņas PM10, ir 

pieļaujama tikai centralizēta siltumapgāde. Detālplānojuma teritorijā ir plānots pieslēgums 

centralizētās siltumapgādes sistēmai.  

 

 - gaisa piesārņojuma II zona ar 

piesārņojošās vielas NO2 vidējo gada 

koncentrāciju 30 – 40 µg/m3 

 - gaisa piesārņojuma I zona ar 

piesārņojošās vielas NO2 vidējo gada 

koncentrāciju, kas pārsniedz 

pieļaujamo normatīvu un ir lielāka par 

40 µg/m3 

 

Attēls 14 Gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu teritoriālās zonas detālplānojuma teritorijā un tās apkārtnē,  
2014. g.  (kartes fragments) 

                                                           
7 Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016. – 2020. gadam. SIA Estonian, Latvian & 
Lithuanian Environment sadarbībā ar Cambridge Environmental Research Consultants Limited, 2016 
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 -gaisa piesārņojuma II zona ar 

piesārņojošās vielas PM10 vidējo gada 

koncentrāciju 30 – 40 µg/m3 

 

 - gaisa piesārņojuma I zona ar 

piesārņojošās vielas PM10 vidējo gada 

koncentrāciju, kas pārsniedz pieļaujamo 

normatīvu un ir lielāka par 40 µg/m3 

 

Attēls 15 Gaisa piesārņojuma ar daļiņām PM10 teritoriālās zonas detālplānojuma teritorijā un tās apkārtnē  2014. 
g.8(kartes fragments) 

1.5.2.2 Prognozētais gaisa piesārņojums ar slāpekļa dioksīdu  

Detālplānojuma teritorijas daļā, kas atrodas II gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā,  jāievēro 

Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar 2009. gada 18. augusta, 2011. gada 13. aprīļa un 

2013. gada 18. jūnija grozījumiem) 130.2. punkta prasību gadījumos, ja būvniecību plāno 

teritorijā, kas saskaņā ar Rīgas domes 2006. gada 14. novembra  saistošajiem noteikumiem Nr. 

60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” (no 2016. gada 23. februāra spēkā 2015. 

gada 22. septembra saistošie noteikumi Nr. 167 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu 

un siltumapgādes veida izvēli”) atrodas gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīda (NO2) II 

teritoriālajā zonā, un šīs būvniecības rezultātā tiks uzbūvēta vai ierīkota stacionāra iekārta, 

kura radīs piesārņojošās vielas NO2  emisiju, 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. 

Tā kā detālplānojuma risinājumi ietver vairāku līmeņu auto novietnes (1300 vieglās 

automašīnas) izbūvi, detālplānojuma izstrādes ietvaros VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” detālplānojuma teritorijai veica prognozētos slāpekļa dioksīda (NO2) 

aprēķinus. Pilns aprēķina izklāsts sniegts detālplānojuma sadaļā Izpētes 2. Piesārņojošo vielu 

gaisā aprēķina pamatojums un novērtējums. Aprēķināts, ka kopējās NO2 emisijas, ko radīs 

autostāvvietā plānotā automašīnu plūsma, gada laikā veidos 0,15431 tonnas NO2 gadā. 

Balstoties uz šiem rezultātiem, izmantojot programmu EnviMan (ar Gausa matemātiskā 

modeļa palīdzību), modelētas slāpekļa dioksīda NO2 izkliedes.  

Veiktie aprēķini rāda, ka plānotās teritorijas autostāvvietas ekspluatācijā radītās emisijas gada 

apjomi ir nelieli un nerada būtisku ietekmi uz gaisa kvalitāti tuvākās apkārtnes teritorijās un 

dzīvojamos rajonos. Autostāvvietas radītais emisiju apjoms sastāda – 0,47 g/m3 (4. tabula 

sadaļā Izpētes 2. Piesārņojošo vielu gaisā aprēķina pamatojums un novērtējums , 6. attēls) no 

                                                           
8 Rīgas domes 2015.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr.167 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu 
un siltumapgādes veida izvēli” 2.pielikums; Gaisa piesārņojuma zonējuma karte Rīgas pilsētai. Kopskats.  SIA 
„Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”, 2014. 
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NO2 summārās gada koncentrācijas. Aprēķinātā NO2 gada maksimālā summārā koncentrācija 

plānotās autostāvvietas teritorijā ir 33,79 g/m3 . 

 

Attēls 16 Slāpekļa dioksīda NO2 gada vidējā koncentrācija autostāvvietas ietekmes zonā 



Detālplānojums Rīgā, 

zemes vienībai Balasta dambī 2 (kad. apz. 01000620137) 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

24 
 

1.5.3 Trokšņa līmenis 

Detālplānojuma teritorija saskaņā ar ir plānota Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 

teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem (Rīgas domes 2006. gada 07. februāra 

noteikumi Nr.38) ir plānota kā Centru apbūves teritorija, kam raksturīga intensīva apbūve ar 

daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām, t.sk. arī dzīvojamai apbūves un publiskās 

apbūves funkcijām. Šajā zonā nav atļauta teritorijas izmantošana ražošanas funkcijām. 

Detālplānojumā galvenokārt tiek plānota teritorijas izmantošana darījumu funkcijām, daļēji - 

dzīvojamai funkcijai, plānota arī viesnīcas attīstība. 

Detālplānojuma teritorijas esošā vides trokšna situācija vērtēta izmantojot Rīgas pilsētas vides 

trokšņa stratēģiskā kartes (2015.g.) informāciju9. 

Atbilstoši Rīgas pilsētas trokšņa stratēģiskajai kartei detālplānojuma teritorijas lielākajā daļā 

dienas trokšņa rādītāja vērtības (Ldiena) (plkst. 7:00 – 19:00) rādītāji ir robežās no 60 – 69 dB(A). 

Augstāks trokšņa līmenis (70 –74 dB(A)) ir aprēķināts teritorijās, kas robežojas ar Krišjāņa 

Valdemāra ielu un Balasta dambi. 

 

 

 - > 75 dB(A) 

 - 70 – 74 dB(A) 

 - 65 – 69 dB(A) 

 - 60 – 64 dB(A) 

 - 55 – 59 dB(A) 

 - 50 – 54 dB(A) 

Attēls 17 Kopējo trokšņa avotu radītās dienas trokšņa rādītāja Ldiena vērtības detālplānojuma teritorijā (kartes 
fragments)10 

Trokšņa rādītāji Krišjāņa Valdemāra ielas un Balasta dambja tuvumā pārsniedz Ministru 

kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības 

kārtība” (2. pielikums) jauktas apbūves teritorijām (ar dzīvojamo funkciju) noteikto dienas 

trokšņa robežlielumu (65 dB(A)) līdz 5 dB(A), bet teritorijas centrālajā daļā nepārsniedz 

iepriekšminēto robežlielumu. 

Vakara stundās (19:00 – 23:00) trokšņa līmenis ir nedaudz zemāks. Teritorijas centrālajā daļā 

tas ir robežās no 60 līdz 64 dB(A), tuvāk ielām – no 65 – 69 dB(A). Trokšņa līmenis teritorijā, 

izņemot nelielu laukumu centrālajā daļā, pārsniedz jauktas apbūves teritorijām (ar dzīvojamo 

funkciju) noteikto vakara trokšņa robežlielumu 60 dB(A). Joslās pie ielām  vakara trokšņa 

robežlielums tiek pārsniegts par 5 dB(A), ielu tiešā tuvumā – par 9 dB(A) . 

 

                                                           
9 http://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/vides-troksnis/ 
10 http://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/visi/ 
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 - > 75 dB(A) 

 - 70 – 74 dB(A) 

 - 65 – 69 dB(A) 

 - 60 – 64 dB(A) 

 - 55 – 59 dB(A) 

 - 50 – 54 dB(A) 

 

Attēls 18 Kopējo trokšņa avotu radītas vakara trokšņa rādītāja Lvakars vērtības detālplānojuma teritorijā (kartes 
fragments)11 

Nakts stundās (23:00 – 7:00) trokšņa līmenis ir zemāks. Detālplānojuma teritorijas centrālā 

daļā tas ir 50 - 54 dB(A), teritorijas lielākajā daļā – 55 – 59 dB(A), ielu tuvumā -  60 – 64 dB(A). 

Trokšņa līmenis naktīs gandrīz visā  teritorijā, izņemot centrālo daļu, pārsniedz jauktas 

apbūves teritorijām (ar dzīvojamo funkciju) noteikto vakara trokšņa robežlielumu 55 dB(A) par 

4 – 9 dB(A). 

 

 

 - 70 – 74 dB(A) 

 - 65 – 69 dB(A) 

 - 60 – 64 dB(A) 

 - 55 – 59 dB(A) 

 - 50 – 54 dB(A) 

 - 45 – 49 dB(A) 

Attēls 19 Kopējo trokšņa avotu radītās nakts trokšņa rādītāja Lvakars vērtības detālplānojuma teritorijā (kartes 
fragments) 

Kā liecina karšu informācija12 nozīmīgākie trokšņa avoti detālplānojuma teritorijā ir 

autotransporta satiksme - visaugstākie trokšņa rādītāji (dienā un vakarā > 70 dB(A), naktī > 

60dB(A)) fiksēti pie Krišjāņa Valdemāra ielas un Balasta dambja.  

  

                                                           
11 http://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/visi/ 
12 http://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/Kluso%20rajonu%20karte/Autocelu/ 
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 - 70 – 74 dB(A) 

 - 65 – 69 dB(A) 

 - 60 – 64 dB(A) 

 - 55 – 59 dB(A) 

 - 50 – 54 dB(A) 

 

 Attēls 20. Ceļu satiksmes radītās diennakts trokšņa rādītāja Ldvn vērtības detālplānojuma teritorijā (kartes 
fragments) 

Būvprojektēšanas ietvaros, plānojot ēku izmantošanu, funkciju sadalījumu ēkās, kā arī nosakot 

teritorijas izmantošanas un apbūves prasības, ir jāņem vērā, ka detālplānojuma teritorijā ir 

paaugstināts trokšņa līmenis un jāplāno vides trokšņa samazināšanas pasākumi, lai 

nodrošinātu vides trokšņa robežlielumu ievērošanu iekštelpās .   

Detālplānojuma TIAN  iekļautas prasība, kas nosaka, ka Kr. Valdemāra  ielas frontē 

projektējamām ēkām būvprojektos paredz pret ielām vērsto fasāžu konstrukciju trokšņa 

izolējošo īpašību nodrošinājumu, ievērojot normatīvos noteiktos pieļaujamos trokšņa 

robežlielumus.
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2 Detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums   

2.1 Apbūves koncepcija 
Detālplānojuma teritorija atrodas starp Pārdaugavas vēsturisko apbūvi un Rīgas vēsturisko 

centru, Vecrīgu, ar tās panorāmu un raksturīgo siluetu. Jaunajai apbūvei jāveido mūsdienīgas 

arhitektūras izpausme, vienlaikus simbolizējot un reflektējot uz vēsturiskajiem apbūves 

veidošanas principiem- kvartālu struktūra, humāna ielas telpa.  

Detālplānojuma risinājumi izstrādāti atbilstoši Daugavas kreisā krasta koncepcijā ietvertajiem 

principiem un  RVC AZ TP definētajām prasībām.   

DKK  paredz vairākus lokālos centrus zonās pie Daugavas upes šķērsojumiem ar galvenajām 

transporta maģistrālēm, nosakot, ka Ķīpsalas dienvidu daļa veidojas kā šodienas un nākotnes 

augstbūvju rajons ar paaugstinātu apbūves intensitāti un izteiksmību. 

 

Attēls 21 Detālplānojuma teritorija Daugavas kreisā krasta koncepcijas vizualizācijā (SIA “Arhis Arhitekti”) 

Detālplānojuma teritorija atrodas 

pie Vanšu tilta, RVC AZ TP Centra 

zonā, kas konceptuāli ir 

paredzēta kā “Jaunais darījuma 

centrs” ar jaunām augstbūvēm, 

publisko ārtelpu, Zunda kanāla 

labiekārtojumu un iespējamo 

tramvaja līnijas papildinājumu. 

Detālplānojuma teritorijas 

telpisko akcentu uztveres zona  ir 

kustībā pa Vanšu tiltu un Kr. 

Valdemāra ielu.  Attēls 22. Detālplānojuma teritorija Daugavas kreisā krasta 
koncepcijas vizualizācijā (SIA “Arhis Arhitekti”) 
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Attēls 23. Detālplānojuma teritorijas apkārtnē attīstībā esošie objekti
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Detālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā dažādās attīstības stadijās ir vairāki gan telpiski, gan 

funkcionāli nozīmīgi objekti.  

Esošie un plānotie ēku apjomi, kas atrodas gan teritorijā, kā Preses nams, gan kaimiņu 

teritorijās, kā Swedbankas ēka, Z-Towers, atbilstoši apbūves koncepcijai ieskicē plānoto 

teritorijas apbūves kompozicionālo virzienu ar brīvstāvošām augstbūvēm, vertikālām 

dominantēm. 

Atbilstoši DKK koncepcijai, detālplānojuma teritorija uzskatāma  par vienotu apbūves kvartālu 

ar punktveida augstbūvju apbūvi, kur katrā no kvartāliem veidojams viens vai vairāki 

brīvstāvoši būvapjomi. 

SIA “ARHIS Arhitekti” izstrādātā apbūves koncepcija paredz detālplānojuma  teritorijā izveidot 

daudzfunkcionālu darījuma centru ar viesnīcu, biroja ēkām un kvalitatīvu publisko ārtelpu, 

tostarp, sadarbībā ar pašvaldību, paredzot  Zunda kanālmalas labiekārtošanu. 

 

Attēls 24. Apbūves koncepcijas vizualizācija (SIA “Arhis Arhitekti”). Zunda  kanāla krastmala. 

Apbūves koncepcija paredz veidot risinājumus, kas ir atbilstoši RVC AZ TP TIAN, bet 

neizmantojot maksimāli iespējamos apbūves apjomus.  Atbilstoši RVC AZ TP TIAN, teritorijā 

iespējams izbūvēt 226 402 m2 stāvu kopplatības. Apbūves koncepcija paredz teritorijā   attīstīt 

četrus  kvartālus (skat. 1. pielikumu), kopumā izbūvējot ap 170 000 -190 000 m2. 

Apbūves koncepcija primāri paredz attīstīt biroju un pakalpojumu objektu apbūvi, tostarp, 

teritorijas 1. kārtas attīstības ietvaros rekonstruējot esošo “Preses nams” augstbūvi un 

izveidojot augstas klases viesnīcu.  

Līdz ar “Preses nams” augstbūves rekonstrukciju, paredzēts pārbūvēt arī tipogrāfijas ēku, tās 

divstāvu apjomu pārdalot četros stāvos un 5. stāva līmenī izveidojot daļēji atklātu  aktīvās 

atpūtas un sporta laukumu. Ēkas 2-4 stāva līmenī, respektējot RVC AZ TIAN 611.5. noteikto, 

plānots izvietot daudzstāvu autonovietni.  
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Attēls 25. SIA “Arhis Arhitekti” izstrādātā apbūves koncepcija.  

Pirmās kārtas ietvaros plānots papildināt esošo apbūvi ar apjomu gar Kr. Valdemāra ielu, 

paredzot tās augstumu līdz 14 stāviem. Gar Kr. Valdemāra ielu noteikta 6m būvlaide no 

sarkanās līnijas, paredzot,  ka uz tās izvietojams galvenais ēkas apjoms, bet pieļaujot  atkāpi 

pirmo stāvu līmenī,  paredzot veidot ielas frontē gājēju pasāžu, bet vienlaikus nodrošinot 

apbūves dominējošās līnija sekošanu ielas trasei. 

 

Attēls 26. SIA “Arhis Arhitekti” izstrādātā apbūves koncepcija. Plānotā biroja ēka gar Kr. Valdemāra ielu. 

Līdz ar pirmā kvartāla realizāciju, plānots attīstīt un izbūvēt Publiskās ārtelpas joslas teritoriju, 

paredzot piekļuves izveidošanu līdz Zunda kanāla malai. Detālplānojuma teritorijas nākamajās 

trīs kārtās plānots attīstīt biroju ēku apbūvi, paredzot labiekārtojumu apkārt tām, tostarp, 2. 

un 3. kvartālā attīstības ietvaros, sadarbībā ar pašvaldību, nodrošināma Zunda kanālmalas 

labiekārtošana.  
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2.1.1 Publiskā ārtelpa un apstādījumi 

Daugavas kreisā krasta koncepcijā definēts, ka detālplānojuma teritorijā ietilpstošā Zunda 

kanāla krastmala veidojama kā publisks, sabiedriski pieejams laukums.  Lai realizētu jaunā 

darījuma centra centrālā publiskā laukuma ideju, paredzēta intensīva publiski pieejamas 

krastmalas izmantošana, paredzēti pārvadi pār kanālu ar uz tā izvietotu apbūvi un citi 

risinājumi, kas uzlabotu pilsētvides kvalitāti. 

Izstrādājot publiskās ārtelpas  risinājumus (skat. Grafiskās daļas karti “Apbūves priekšlikums. 

Apstādījumu koncepcija” un sadaļu Izpētes, 5_Publiskās ārtelpas koncepcija), ņemti vērā DKK 

ietvaros definētie Zunda kanāla šķērsojuma iespējamie risinājumi, kas veidojami tālākā Zunda 

kanāla krastmalas attīstībā, sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. 

 

Attēls 27. Publiskās ārtelpas risinājumi atbilstoši DKK 

Atbilstoši RVC AZ TP prasībām, DP teritorijā ir noteikta minimālā brīvā teritorija no 7-8 %, 

atkarībā no stāvu skaita ( 8% 13–24 stāvu apbūvē; 7% 25 un vairāk stāvu apbūvē). 

Detālplānojuma risinājumi paredz noteikt minimālo brīvo teritoriju no 8% no detālplānojuma 

teritorijas. Brīvā teritorija sevī ietver apstādījumu un labiekārtojuma teritorijas, t.sk, gājēju 

kustības nodrošināšanas infrastruktūru un zaļo jumtu risinājumus, ja tādi tiek veidoti. 

Detālplānojuma teritorijas publiskās ārtelpas risinājumi balstās uz diviem galvenajiem 

teritoriju šķērsojošajiem savienojumiem, t.i., Zunda kanāla promenādes teritorija un Publiskās 

ārtelpas josla.  

Detālplānojuma teritorijas attīstības apstādījumu risinājumu struktūru veido 4 apstādījumu 

veidu tipi (skat. Grafiskās daļas karti “Apbūves priekšlikums un Apstādījumu koncepcija”): 

- iekškvartāla savienojumu apstādījumi; 

- ielu apstādījumi/priekšdārzi; 
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- pagalma apstādījumi; 

- krastmalas apstādījumi. 

 

Iekškvartāla savienojumu apstādījumi veido detālplānojuma teritorijas apzaļumojuma 

struktūras karkasu, publisko telpu tīklojumu, kas savstarpēji saista privāto un publisko ārtelpu. 

Stādījumi ir jāpkārto telpas primārajai funkcijai- plūsmām. 

Apstādījumi veidojami kompakti, kvalitatīvi un daudzfunkcionāli. Izvēloties kokaugu 

stādījumus, tie vēlami ar nelieliem, formējamiem vainagiem, kas neaizņem daudz vietas, bet 

sniedz patvērumu. 

 

Attēls 28 Apbūves koncepcijas vizualizācija (SIA “Arhis Arhitekti”). Iekškvartāla savienojums 

Iekšējo savienojumu stādījumi veidojami kā papildinošs un drošības sajūtu radošs elements, 

ņemot vērā, ka iekšējo savienojumu telpa tiek veidota kopīga kā gājējiem un velobraucējiem, 

tā arī autotransportam. 

 

Attēls 29. Iekškvartāla savienojumu apstādījumu piemēri (SIA Arhis Arhitekti) 
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Ielu apstādījumi   

Detālplānojuma teritorijā ielu apstādījumi   veidojami gar Kr. Valdemāra ielu, Balasta dambi 

un nākotnē   jaunveidojamās ielas ietvaros plānotās viesnīcas priekšā.  

RVC AZ TIAN priekšdārzi definēti kā   īpaši veidoti, ar ēkas arhitektūru kompozicionāli vienoti 

un publiskajā ārtelpā eksponēti apstādījumi starp ēku un ietvi perimetrālas apbūves teritorijā. 

Priekšdārzu primārā un gandrīz vienīgā funkcija ir tā dekorativitāte. 

 Ielu telpas apstādījumus galvenokārt veido  lineāri kokaugu stādījumi, akcentējot teritorijas 

ārējās robežas, norobežojot to no intensīvas satiksmes plūsma un nodrošinot patīkamu 

mikroklimatu teritorijā. Pēc iespējas saglabājami esošie kokaugi gan gar Kr. Valdemāra ielu, 

gan Balasta dambi. Rīgas pilsētai  un konkrētajai apkaimei raksturīgas un kvalitatīvas kokaugu 

sugas- liepas, kastaņas.   

Kokaugiem, kas atrodas slēgtā vai daļēji slēgtā segumā, nodrošina apdobi, kas sakrīt ar 

prognozējamo koka vai krūma lapotnes ārmalas projekciju uz zemes un uzsūcošo sakņu ārējo 

zonu augsnē, tāpēc stādījumiem vēlams izvēlēties neliela auguma kokaugus, piemērotus 

pilsētas apstākļiem. Apdobes iespējams papildināt ar graudzālēm vai citiem dekoratīviem   

stādījumiem, to starp, konteineraugiem. Ielu apstādījumos ap kokaugiem pieļaujam kā zālājs 

vai segta grunts, tā arī cietais segums,  ievērojot kokaugu aizsardzības prasības Akcentu 

veidošanai vēlams izmantot arī dekoratīvos augus, to starp, ziedaugus.  

Ielas frontes daļā, kur starp apbūvi un sarkano līniju ir iespējama arī plašāka teritorija, 

piemēram, gar Balasta dambi vai plānoto ielu detālplānojuma teritorijas ziemeļaustrumos, 

ielu apstādījumus iespējams kombinēt ar laukumiem raksturīgu labiekārtojumu un plānojumu.  

SIA “Arhis Arhitekti” izsrādātā koncepcija paredz iespēju veidot laukumu/tikšanās vietu 

teritorijā pie Kr.Valdemāra ielas un plānotās ielas krustojumā. Teritorijas vitalitātei būtiski ir 

radīt infrastruktūru, kas nodrošina plūsmu  netraucētu virzību, vienlaikus mudinot teritorijā 

uzkavēties, satikties un socializēties, tāpēc detālplānojuma risinājumos nostiprināta ideja par 

šāda laukuma izveides nepieciešamību teritorijas ziemeļaustrumu malā, pie Kr. Valdemāra 

ielas 

 

Attēls 30. Tikšanās vietas/laukuma novietojums un labiekārtojuma piemērs. SIA Arhis Arhitekti 
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Pagalma apstādījumi primāri veidojami teritorijās dzīvojošo un strādājošo vajadzībām, 

tostarp, izmantojot “zaļo” jumtu risinājumus. Teritoriju galvenais uzdevums ir nodrošināt 

rekreatīvo funkciju teritorijā dzīvojošajiem un strādājošajiem, bet vienlaikus radot iespēju   to 

izmantot arī teritorijas viesiem. Pagalmu apstādījumu uzdevums ir veidot teritorijas iekšējo 

mikroklimatu. Pagalma stādījumos izmantojams, gan zālājs, gan cietā ieseguma materiāli 

kombinācijā ar dobēm, konteineru stādījumiem, labiekārtojuma elementiem, to starp, 

apgaismojumu un bērnu rotaļu laukumiem, kurus atļauts nožogot.  

 

Attēls 31. Orestad rajons Kopenhāgenā13.  

Pagalma apstādījumu teritorijas privātumu panāk  bez izteiktu nožogojumu vai barjeru 

veidošanas,  saglabājot un nodrošinot vienotas un pieejamas pilsētvides sajūtu. Zaļo jumtu 

risinājumus var veido gan kā intensīvus parku un dārzu stādījumus, gan ekstensīvus un 

vienkārši kopjamu zālāju, ar gājēju celiņiem, soliņiem un ūdens elementiem, veidojot gan 

mierīgās atpūtas un pastaigu zonu, gan vietu bērnu rotaļām.   

Krastmalas apstādījumi veidojami teritorijā gar Zunda kanālu, sadarbībā ar Rīgas pilsēta 

pašvaldību, labiekārtojot tās īpašumā esošo kanālmalas teritorijas daļu.  

                                                           
13 https://pfnphoto.com/new/2013/02/8tallet-copenhagen-orestad/  

https://pfnphoto.com/new/2013/02/8tallet-copenhagen-orestad/
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Attēls 32. Kanālmalas labiekārtojuma izvietojums un piemēri. SIA “Arhis Arhitekti” 

Detālplānojumā paredzētās apbūves koncepcijas realizācija nodrošinātu viena no Rīgas 

pilsētas no ainaviskajiem resursiem pilnvērtīgu izmantošanu. Nodrošinot ūdensmalas 

pieejamību, pakalpojumu objektu attīstību un rekreācijas iespēju dažādošanu pilsētniekiem.  

     

Attēls 33. Risinājumu piemēri ūdens telpas izmantošanai 14 

                                                           
14 https://www.archdaily.com/111635/toronto-central-waterfront-west-8-and-dtah 
http://www.precastnz.org.nz/wynyard-quarter-streetscape/  

https://www.archdaily.com/111635/toronto-central-waterfront-west-8-and-dtah
http://www.precastnz.org.nz/wynyard-quarter-streetscape/
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Būtiska ir iespēja radīt pilsētas ūdens telpas izmantošanu arī transporta nodrošinājumam, 

paredzot iespēju veidot piestātni pašvaldības īpašuma esošajā Zunda kanālā. 

   

 

Attēls 34. Apbūves koncepcijas vizualizācija (SIA “Arhis Arhitekti”). Tilts pār Zunda kanālu Publiskās ārtelpas joslas 
teritorijas noslēgumā. 

DP izstrādes ietvaros tika veikts teritorijā esošās dendrofloras novērtējums, identificējot  

kokus, kurus, ja tas iespējams, vēlams saglabāt un integrēt teritorijas turpmākajā apstādījumu 

sistēmā, tādejādi radot papildus pievienoto vērtību apstādījumu risinājumiem. 

 

2.1.2 Sociālā infrastruktūra  

Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam TIAN 2.80.2. punkts definē, ka sociālā 

infrastruktūra sevī ietver: 

- izglītības un zinātnes iestādes,  

- ārstniecības, veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādes,  

- sociālās aprūpes un pārvaldes iestādes, 

- rekreācijas, kultūras un sporta objekti.  

Detālplānojuma ietvaros izstrādātie teritorijas publiskās ārtelpas risinājumi paredz  nodrošināt 

teritorijas iekļaušanos pilsētas dzīves ritmā, veidojot publiskās ārtelpas joslas/iekšējās ielas un 

Zunda kanāla promenādi tās šķērsošanai, apgūšanai un esībai tajā, radot “trešo vietu” sociālai 

interakcijai. Vietu, kurās notiek regulāras, brīvprātīgas, neformālas, nejaušas un gaidītas 

cilvēku tikšanās ārpus diviem cietokšņiem − darba un mājām. “Trešā vieta” rada iespēju 

savstarpēji mijiedarboties un apvienoties cilvēkiem, kas vienā vietā (apkaimē, pilsētas daļā) 

strādā, dzīvo vai atpūšas. 

Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.7. sadaļā ir noteikts, ko 
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nozīmē sociālās infrastruktūras objektu nodrošinājums attiecībā uz pirmskolas izglītības 

iestādēm, pamatskolām, kā arī sabiedriskā transporta pieturām, t.i.: 

- uz katriem 15 iedzīvotājiem nodrošina vietu vienam bērnam pirmsskolas izglītības 

iestādē (turpmāk- PII), kas atrodas 300 m rādiusā (ne vairāk kā 5 minūšu gājiena 

attālumā ar ātrumu 4 km/h) no dzīvojamās apbūves prioritāri tās pašas apkaimes 

robežās; 

- uz katriem 10 iedzīvotājiem nodrošina vietu vienam bērnam vispārējās izglītības 

iestādē (pamatskolā, vidusskolā), kas atrodas 500 m rādiusā (ne vairāk kā 8 minūšu 

gājiena attālumā ar ātrumu 4 km/h) no dzīvojamās apbūves prioritāri tās pašas 

apkaimes robežās; 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam TIAN 2.11. sadaļā papildus ir noteikts, ka 

tuvākā sabiedriskā transporta pieturai vai galapunktam ir jābūt  ne tālāk kā 500 m attālumā 

(ne vairāk kā 8 minūšu gājiena attālumā ar ātrumu 4 km/h) no dzīvojamās apbūves prioritāri 

tās pašas apkaimes robežās. 

Izstrādājot DKK risinājumus, tika veikta arī  sociālekonomiskās situācijas izpēte.  Pamatojoties 

uz praktiskiem piemēriem, kuros darījumu funkcijas dalītas dažādās detalizācijas pakāpēs, 

aprēķiniem tika izmantoti šādi rādītāji: 

- stāvu platība uz vienu strādājošo birojos – 20m2 / cilv. 

- stāvu platība uz vienu strādājošo darījumu objektos (izņemot birojus) – 70m2/cilv. 

Pieņemot minētos rādītājus un ņemot vērā plānoto apbūves koncepciju, detālplānojuma 

izstrādes ietvaros tika veikti aprēķini par iespējamo cilvēku skaitu teritorijā pēc 

detālplānojuma realizācijas.  

Tabula 1. Iespējamais cilvēku skaits detālplānojuma teritorijā 

  
Funkcijas 

Piesaistītais cilvēku skaits 

I 
kārta 

II 
kārta 

III 
kārta 

IV 
kārta 

Kopā 

Mazumtirdzniecība  183         

Viesnīca  739         

Biroji  1087 1175 1175 1000 4437 

Kopā: 2009 1175 1175 1000 5359 

 

Lai arī detālplānojuma teritorijā dzīvojamā funkcija šobrīd nav noteikta kā prioritāri attīstāma, 

šāda iespēja netiek izslēgta, tāpēc ir svarīgi apzināties plānoto bērnu skaitu, kuriem būs 

nepieciešama  izglītības iestāde. Tā pat jāņem vērā, ka pēdējā laika tendences liecina, ka vecāki 

savus bērnus cenšas iekārtot izglītības iestādēs, kas ir tuvāk to darbam, nevis mājām.  

Šobrīd detālplānojuma teritorijas apkārtnē ir salīdzinoši maz PII, kas saistīts ar teritorijas 

līdzšinējo ekstensīvo, pārsvarā industriālo un komerciālo izmantošanu. Izvērtējot iespējamo 

cilvēku skaitu detālplānojumā teritorijā, var pieņemt,  vieta PII iestādē varētu būt 

nepieciešama aptuveni 350 bērniem, savukārt, vispārējās izglītības iestāde aptuveni 500 

bērniem.  
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Attēls 35. PII un vispārējās izglītības iestādes DP teritorijas apkārtnē 

Neviena no Rīgas pašvaldības PII neatrodas rekomendējamajā 300m attālumā no 

detālplānojuma teritorijas.  Tuvākās Rīgas pilsētas PII ir 11., 209., 123. un 62. 

(mazākumtautību) pirmskolas izglītības iestāde. Pieprasītākā no tām ir 209. PII Bitīte, kurā ir 

vietas 109 bērniem, bet pieteikumi uz vietu tajā ir 582. Kopumā tuvākajās četrās PII ir vieta 

600 bērniem, bet pieteikumi uz vietu tajās ir 1659.  

Atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 50. punktam, nodrošināt 

ar nepieciešamajām pirmsskolas izglītības iestādēm noteikumos noteiktajā apjomā var veicot 

attiecīgo pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību vai arī veicot pašvaldības nodevas par 

pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā samaksu.  Jāmin gan, ka augstāk 

minētajos noteikumos noteiktā norma nav iekļauta Rīgas domes 19.02.2013. gada saistošajos 

noteikumos Nr. 211 “Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un 

attīstību Rīgā”, t.i., netiek paredzēta iespēja maksājumu par sociālās infrastruktūras attīstību 

aizstāt ar PII būvniecību. 

Lai arī normatīvi neuzliek par pienākumu teritorijā izbūvēt PII, šādas funkcijas esība plānotajā 

apbūvē būtu papildus pievienotā vērtība jaunajai darījumu teritorijai un atbilstu “Jaunā 

darījuma centra” statusam.  

Pasaules un Latvijas pieredze rāda, ka PII izveidei nav nepieciešams veidot no citas apbūves 

atsevišķu apjomu, bet funkciju veiksmīgi iespējams integrēt arī daudzstāvu apbūves kādos no 

stāviem un izmantojot kopējo publisko ārtelpu.  

Darījumu teritorijas vitalitāte lielā mērā ir atkarīga no funkciju līdzsvara, nodrošinot teritorijas 

apmeklētāju piesaisti dažādās diennakts stundās, vienlaikus nodrošinot gan teritorijas 

iedzīvotāju, gan apmeklētāju sociālās vajadzības, piemēram, tādi pakalpojumu objekti kā 
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sporta klubi, restorāni, kafejnīcas, naktsklubi, izglītības funkcija. Funkcijas, kuras primāri cilvēki 

izmanto pēc darba laika un brīvdienas. Izstrādātā apbūves koncepcija, piemēram, paredz 

iespēju izveidot sporta infrastruktūru uz Preses nama tipogrāfijas ēkas 4.stāva jumta.  

 

Attēls 36 SIA “Arhis Arhitekti” izstrādātā apbūves koncepcija 
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2.2 Transporta risinājums 
Transporta organizācijas risinājumus detālplānojuma ietvaros sagatavojis SIA “E. Daniševska 

birojs”. 

2.2.1 Ielu tīkls, tā nodrošinājums, detālplānojuma teritorijas vieta ielu tīklā 

Rīgas ielu tīkla attīstības koncepciju raksturo ielu shēma, kura sastāv no diviem transporta 

lokiem: 

- pilsētas loks (lielais aplis)( Ziemeļu transporta koridors, Austrumu maģistrāle, 

Dienvidu maģistrāle, Rietumu maģistrāle – B kategorija); 

- pilsētas centra loks (mazais aplis) ( Pērnavas iela, Valmieras iela, Satekles iela, 

Lāčplēša iela, Salu tilts, Mūkusalas iela, Daugavgrīvas iela, Hanzas šķērsojums, 

Skanstes iela, Zirņu iela – C kategorija). 

 

Attēls 37. Rīgas ielu tīkla attīstības koncepcija 

Detālplānojuma teritorijas transporta struktūras pamatu veido esošās C un D kategorijas ielas 

– Kr. Valdemāra iela kopā ar Vanšu tiltu,  Balasta dambis un Raņķa dambis. 

Detālplānojuma teritorija tieši piekļaujas Kr.Valdemāra ielai , kura kopā ar Vanšu tiltu savieno 

pilsētas centru ar Pārdaugavu. Gar detālplānojuma teritoriju  esošajos ielas posmos  ir 

divvirziena satiksme, bet paralēli Kr.Valdemāra ielai abās ielas pusēs ir papildjoslas – Ķīpsalas 

loks, kurš nodrošina apgriešanos uz Kr.Valdemāra ielas un ērtu piekļuvi Raņķa dambim kā arī 

citām šķērsielām. No vienas puses šāda situācija palielina transporta klātbūtni, bet no otras – 

nodrošina ērtu piekļuvi plānojamai teritorijai. 

Centra loka būtiskākais trūkums – nav izbūvēts Hanzas šķērsojums, kā arī lielā daļā loka 

caurlaides spēja nenodrošina satiksmes pieprasījumu. Rezultātā Kr.Valdemāra un Vanšu tilts 

ir tālākais satiksmes pārvads pilsētas ziemeļu pusē un spiests uzņemt lielu transporta slodzi.   



Detālplānojums Rīgā, 

zemes vienībai Balasta dambī 2 (kad. apz. 01000620137) 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

41 
 

Izvērtējot detālplānojuma ietvaros veikto transporta plūsmas izpētes un modelēšanas shēmu 

(skat.  attēlu un detālplānojuma sadaļu Izpētes, 3.Transorta plūsmu izpēte), rīta stundās no 

8:00 līdz 9:00 Kr. Valdemāra iela virzienā uz centru ir ar ļoti zemu satiksmes plūsmas 

nodrošinājumu (F servisa līmenis) un pa ielu pārvietojas aptuveni 2000 a/h un aptuveni 600 

a/h izmantojot Ķīpsalas loku. Pretējā virzienā ir augsts  satiksmes plūsmas nodrošinājums (A 

servisa līmenis) un pa ielu pārvietojas aptuveni 1800 a/h un sastrēgumi neveidojās, tātad var 

secināt, ka rīta stundās detālplānojuma teritorijai ir iespējams ērti piebraukt virzienā no 

centra. 

 

Attēls 38. Satiksmes uzskaites, krustojumu noslogojums 8:00-9:00 bez projektējamā objekta 

Balasta dambis kalpo par savienojošo ielu starp Raņķa dambi un Kr.Valdemāra ielu. Šī iela 

apkalpo „Saules Akmeni”, bijušo preses namu, jeb detālplānojuma teritoriju. Balasta dambī 

satiksmes plūsmas nodrošinājums ir apmierinošs (vidēji D servisa līmenis).  

Raņķa dambis un tālāk Daugavgrīvas iela ir pilsētas mazā loka sastāvdaļa, kura savieno 

Āgenskalna un Iļģuciema apkaimes. Tai ir divvirzienu satiksme. Raņķa dambī virzienā no 

Balasta dambja uz Kr.Valdemāra ielu ir ļoti labs satiksmes plūsmas nodrošinājums (A servisa 

līmenis), savukārt pretējā virzienā plūsma ir apmierinoša (C servisa līmenis). Lielākais 

krustojuma noslogojums veidojas Balasta dambja-Raņķa dambja-Meža ielas krustojumā. 

Izvērtējot detālplānojuma ietvaros veikto transporta plūsmas izpētes un modelēšanas shēmu 

(skat. 3. attēlu), vakara stundās no 17:00 līdz 18:00 sastrēgumi uz Kr.Valdemāra ielas kopā ar 

Vanšu tiltu ir mazāki salīdzinot pret rīta stundām, vai atsevišķās vietās vairs nav nemaz. 

Detālplānojuma teritorijas tuvumā Kr.Valdemāra ielai ir C un E servisa līmenis, bet uz Vanšu 
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tilta F servisa līmenis. Automašīnu skaits vakara stundās ir līdzīgs uz Kr.Valdemāra ielas un 

nedaudz lielāks uz Ķīpsalas loka. 

 

Attēls 39 Satiksmes uzskaites, krustojumu noslogojums 17:00-18:00 bez projektējamā objekta 

Hanzas šķērsojuma realizācija ir iekļauta pilsētas attīstības stratēģijā 2030. 2010. gadā tika 

izstrādāta izpēte „Transporta plūsmu un satiksmes infrastruktūras nodrošinājuma izpētes, 

analīzes un priekšlikumu projekts Rīgas pilsētas teritorijas daļai, kas ietver Hanzas šķērsojuma 

trasi”. Kā labākais tika atzīts variants ar iegremdētā tuneļa konstrukciju, bet rezervētais 

sarkano līniju koridors paredz arī zemā tilta izbūves iespējas. Viens no izpētes secinājumiem 

bija, ka prioritāte dodama Ziemeļu koridora izbūvei un Hanzas šķērsojums realizējams pēc 

tam. 

Pie scenārija, ja Hanzas šķērsojums tiks realizēts, tas daļēji atslogos Kr.Valdemāra ielu un 

Vanšu tiltu un nodrošinās ātrāku un ērtāku piekļuvi detālplānojuma teritorijai.  

Detālplānojuma risinājums paredz organizēt piekļuvi teritorijas centrālai stāvvietai no Ķīpsalas 

mazā loka un no Balasta dambja. Abi pieslēgumi savstarpēji tiks savienoti gan caur 

autostāvvietu, gan arī kā dalītās telpas teritorija caur zemes gabalu apbraucot  centrālo ēku. 

Viesnīcas ēkai plānota strupceļa piebrauktuve no Balasta dambja puses, izmantojot esošo 

sarkano līniju koridoru, kas rezervēts perspektīvam Ķīpsalas ielas trases savienojumam zem 

Kr.Valdemāra ielas ar Balasta dambi. Izbūvējot šādu savienojumu būs iespējams nodrošināt 

telpu jaunas tramvaju līnijas ierīkošanai. Vienlaicīgi Detālplānojumā piedāvātā piebraucamo 

ceļu shēma nodrošina minētās tramvaja līnijas izbūves iespējas. Sarkano līniju izmaiņas pie Kr. 

Valdemāra ielas nodrošina iespēja nākotnē izbūvēt/pārvietot sabiedriskā transporta 

pieturvietu, kā arī paredz teritoriju veloceļa izbūvei gar autobusa pieturas aizmuguri.  



Detālplānojums Rīgā, 

zemes vienībai Balasta dambī 2 (kad. apz. 01000620137) 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

43 
 

Piegādes transporta piekļuve plānota no Balasta dambja puses. 

2.2.2 Sabiedriskā transporta pieejamība  

Plānojamā teritorija ir relatīvi labi nodrošināta ar sabiedrisko transportu. Pārdesmit metru 

attālumā no detālplānojuma teritorijas un nepārsniedzot 320m no vistālākā teritorijas punkta, 

uz Kr. Valdemāra ielas (Ķīpsalas loka) starp bijušo Preses nama ēku un Saules Akmeni atrodas 

pilsētas sabiedriskā transporta pieturvieta, ļaujot bez pārsēšanās nokļūt līdz pilsētas centram 

(Stacijas laukumam) kā arī citām pilsētas apkaimēm – Purvciemu, Teiku, Grīziņkalnu. 

Pieturvieta apkalpo gan autobusus, gan trolejbusus, gan mikroautobusus. 

 

Attēls 40. Sabiedriskā transporta pieejamība. (SIA “Grupa93”) 

Kr.Valdemāra ielas otrā pusē, netālu no t/c Olimpija, pirms krustojuma ar Ķīpsalas ielu 

izvietota pieturvieta, kura apkalpo sabiedrisko transportu virzienā no Rīgas labā krasta (Centrs, 

Teika, u.c.) virzienā uz Pārdaugavu, t.sk., Āgenskalnu, Iļguciemu, Imantu, Zolitūdi un Lidostu 

“Rīga”.  

Pieturvieta apkalpo gan autobusus, gan trolejbusus, gan mikroautobusus. Lai nokļūtu 

pieturvietā no detālplānojuma teritorijas ir jāizmanto tunelis zem Kr.Valdemāra ielas, radot 

apgrūtnājumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem kā arī vecākiem ar bērnu ratiņiem, vai 

jāizmanto iespēja iet zem tilta netālu no Zundas kanāla vai Daugavas pusē. Attālums ejot 

apkārt ir lielāks nekā izmantojot tuneli, taču pārvietošanās ir ērtāka, drošāka un patīkamāka. 

Uz Raņķa dambja netālu no Balasta dambja ir pieturvieta sabiedriskajam transportam, kurš 

dodas virzienā no Centra un Pļavniekiem uz Daugavgrīvu un Iļģuciemu, kā arī no Āgenskalna 

priedēm uz Šmerli, bet pretējā ielas pusē apkalpo sabiedrisko transportu virzienā no 

Daugavgrīvas uz Centru un Pļavniekiem.  
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Attēls 41 Sabiedriskā transporta pieejamība esošajā transporta infrastruktūrā 

Detālplānojuma teritorijā ir paredzēta tramvaja līnija kā arī pieturvieta  (skat. attēlu), kura 
savienotu Centra apkaimi ar Ķīpsalu. Kr.Valdemāra ielas šķērsojums paredzēts Kr.Valdemāra 
ielu paceļot uz estakādes, bet krustojumos ar Ķīpsalas loku uzstādot luksoforu signalizāciju. 
Luksofori būs nepieciešami arī tramvaja līnijas pieslēgumā Balasta dambim. 

 

5. Attēls . Sabiedriskā transporta pieejamība  realizējot tramvaja līniju uz Ķīpsalu 
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SIA “Arhis Arhitekti” izstrādātā apbūves koncepcija paredz veidot laukumu/tikšanās vietu kā 

lokālu mobilitātes punktu teritorijā pie Kr.Valdemāra ielas un plānotās ielas krustojumā, kurā 

jau šobrīd krustojas liels skaits sabiedriskā transporta maršrutu un Rīgas pilsēta savos 

attīstības plānos ir paredzējusi papildināt sabiedriskā transporta klāstu ar tramvaja līniju un 

tās pieturvietu iepretim detālplānojuma teritorijai. 

 

Attēls 42 Apbūves koncepcijas vizualizācija (SIA “Arhis Arhitekti”). Sabiedriskā transporta mija punkts pie 
pārbūvētās Preses nams ēkas. 

 

2.2.3 Velosatiksme 

 

Tiešā detālplānojuma teritorijas tuvumā, gar Kr. Valdemāra ielu ir esošs maģistrālais veloceļš 

(Centrs– Imanta). Gar detālplānojuma teritoriju tas veidots kopīgs gājējiem un 

velobraucējiem, izmantojot ietves telpu. 

Detālplānojuma tuvumā gar Zundas kanālu uz Raņķa dambja ir izvietots veloceliņš, kurš 

nogriežas pie Balasta dambja un tupinās cauri Uzvaras parkam. Pēc RDPAD tematiskā 

plānojuma – Transporta attīstības tematiskais plānojums iezīmējas, ka turpinājums no Balasta 

dambja pa Raņķa dambi līdz Uzvaras bulvārim ir perspektīvas veloceliņš un vēl nav izbūvēts. 

Citās Ķīpsalas un tuvā Āgenskalna apkaimes ielās velosatiksme netiek organizēta un 

velobraucēji pārvietojas gan pa ietvēm, gan ielu brauktuvēm, gan iekšējām teritorijām.   

Detālplānojuma teritorijā pie ēkām un skvēriem jāparedz velostāvvietas, izvietojot statīvu 

skaitu atbilstoši normatīvu prasībām un turpmāk paredzot to skaita palielināšanu atbilstoši 

pieprasījuma pieaugumam. 
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Attēls 43 Esošā velotransporta kustības shēma 

Detālplānojuma teritorijā nav paredzēts attīstīt tranzīta velosatiksmi, ņemot vērā pietiekamo 

esošās un plānotās infrastruktūras nodrošinājumu pieguļošajās ielās. 

 

Attēls 44 Perspektīvā velotransporta kustības shēma 
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2.2.4 Gājēju kustība  

Detālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā esošajās ielās gājēju kustības nodrošināšanai ir 

izbūvētas ietves gar ielu abām pusēm. Gājēju pārejas nodrošina regulējami krustojumi Raņka 

dambis- Balasta dambis un zunda krastmala – Kr.Valdemāra ielas nobrauktuve  

Sabiedriskā transporta pieturvietas uz Ķīpsalas loka savieno gājēju tunelis, kas abos galos 

aprīkots ar kāpnēm un stāvām ratiņu sliecēm. Cilvēkiem ar pārvietošanās traucējumiem, kā arī 

velosipēdistiem Kr.Valdemāra ielu iespējams šķērsot līdztekus Ķīpsalas loka divlīmeņu 

šķērsojumiem pa gājēju ietvēm un neregulējamām gājēju pārejām.   

Attīstoties teritorijai starp Balasta dambi un Āgenskalna līci, pieaugs pieprasījums gājējiem un 

šķērsot Balasta dambi. Transporta organizācijas shēma paredz iespēju izveidot neregulējamu 

gājēju pāreju situācijā bez tramvaja līnijas, un regulējamu gājēju pāreju  pēc tramvaja līnijas 

izbūves.  

Izstrādātie detālplānojuma risinājumi teritorijas iekšienē nodrošina ne tikai ērtu un saprotamu 

kvartāla iekšējo kustību, bet veido saiknes arī ar  pilsētas gājēju kustību kopumā, nodrošinot 

tranzīta kustību caur teritoriju gan dalītās telpas koridorā gan arī, izmantojot “zaļo koridoru” 

gar Zunda kanālu, veidojot teritoriju kā publiski pieejamu un caurstaigājamu, radot saistītu 

publisko ārtelpu arī apkaimē kopumā.  

 

Attēls 45 Gājēju kustības shēma 

Zunda kanāla tālākā attīstībā, plānota iespēja laivu piestātnes attīstībai, tāpēc detālplānojuma 

ietvaros paredzēta ērta un plaša tās sasaiste ar attīstāmo teritoriju un apkārtējo ielu tīklu, 

izmantojot gar krastmalu esošo sarkano līniju koridoru ietvju, laukumu un labiekārtojuma 
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izbūvei detālplānojuma teritorijā. Piekļuve piestātnei ar speciālo un apkalpojošo transportu 

jānodrošina, izmantojot plānoto celiņu tīklu. 

Zunda kanāla promenādes pilnvērtīgai attīstībai, turpmākajā pilsētas kreisā krasta attīstības 

plānošanas gaitā rodams risinājums gājēju savienojuma izveidei šķērsojot Kr. Valdemāra ielu. 

Viens no savienojuma izveides iespējamajiem risinājumiem ir laipa izveide zem tilta virs Zunda 

kanāla. Zunda kanāla attīstība nodrošināma sadarbojoties pilsētai un apkārtējo teritoriju 

attīstītājiem un īpašniekiem.  

 

Attēls 46. Zunda kanāls un attīstāmās savienojuma vietas esošā situācija 
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2.2.5 Autostāvvietas  

Detālplānojuma teritorijā, izvietotas publiski pieejamas maksas stāvvietas, kuras nav SIA 

"Rīgas satiksme” kontrolē. Stāvvlaukumā iespējams  novietot aptuveni 100 automašīnas. Pie 

bijušās preses nama ēkas ir aptuveni 20 bezmaksas stāvvietas esošo iestāžu apmeklētājiem.  

Netālu no detālplānojuma teritorijas, blakus Saules Akmenim (AS Swedbank) ir maksas 

stāvvietas, bet Kr. Valdemāra ielas otrā pusē t/c Olimpia stāvvietas ir ar laika ierobežojumu. 

Apstāties un stāvēt bez maksas var Balasta dambja abās ielas pusēs, speciāli paredzētos ielas 

paplašinājumos. 

 

Attēls 47 Esošā maksas autostāvvieta. 

Detālplānojuma teritorijā paredzēta daudzstāvu autonovietne, kur pirmajā kārtā paredzētas 

1300 vietas pie tirdzniecības un  ofisa telpu apkalpošanai. Vēl 12 īslaicīgas stāvvietas tiks 

izvietotas pie viesnīcas ieejas. Visas autostāvvietas plānotas kā maksas stāvvietas un kalpos 

visu teritorijas objektu apkalpošanai.  

Pirms tramvaja līnijas izbūves plānots saglabāt Rīgas pašvaldības pārziņā esošās stāvvietas 

Balasta dambja malās. Vēlams tās pārveidot par īslaicīgas lietošanas (līdz 2h) vai maksas 

stāvvietām. 
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2.3 Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums 

2.3.1 Ūdensapgāde   

Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās ielās ir izbūvēti pilsētas centralizētās 

ūdensapgādes maģistrālie tīkli, kurus apsaimnieko SIA “Rīgas Ūdens”. 

Saskaņā ar SIA “Rīgas Ūdens” nosacījumiem detālplānojuma izstrādei Nr.2018-7.9-545, 

apskatāmajā teritorijā Balasta dambī 2 un tai piegulošās Krišjāņa Valdemāra ielā, Balasta 

dambī, Raņķa dambī un Zunda krastmalā izbūvēts sacilpots D300mm ielas maģistrālais 

ūdensvads ar pievadiem esošajām ēkām, kas nodrošina gan saimniecisko, gan ugunsdzēsības 

ūdens patēriņus. Uz ūdensvada maģistrālā tīkla izbūvēti ugunsdzēsības hidranti, kas nodrošina 

ēku ārējās ugunsdzēsības normatīvos ūdens patēriņus. 

 

Attēls 48. Ūdensapgādes sistēma. Esošā situācija 

Teritorijas esošās apbūves pievienojumi pilsētas ūdensapgādes sistēmai: 

- “Preses Nams” ēka Balasta dambī 2 ir pievienota pilsētas ūdensvada tīklam ar diviem 

D200mm ievadiem; 

- Tipogrāfijas ēka ir pievienota pilsētas ūdensvada tīklam ar diviem D250mm 

ievadiem; 
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- Swedbank centrālā ēka Balasta dambī 15 ir pievienota pilsētas ūdensvada tīklam ar 

diviem D150mm ievadiem. 

Ūdens spiediens pilsētas ūdensvada tīklā tiek nodrošināts ne mazāks par Latvijas 

būvnormatīvā paredzēto piecstāvu dzīvojamo māju apbūvei un sastāda 0,3 MPa. 

Esošos pilsētas centralizētās ūdensapgādes maģistrālos tīklus plānots saglabāt arī 

detālplānojuma risinājumu realizācijas ietvaros. 

 

Attēls 49. Ūdensapgādes plānotā attīstība 

Teritorijas ūdensapgādes risinājumi izstrādāti atbilstoši detālplānojuma ietvaros izstrādātajai 

apbūves iecerei, paredzot, ka teritorijas ūdensapgāde nodrošināma no esošiem pilsētas 

centralizētās ūdensapgādes tīkliem D300mm detālplānojuma teritorijā. 

Pieslēgumi šim tīklam nodrošinās ūdensapgādi ne tikai sadzīves vajadzībām, bet arī 

ugunsdzēsības normatīvo prasību nodrošināšanai. Ugunsdzēsības nodrošināšanas galvenais 

nosacījums ir, ka jebkurai būvei teritorijā jābūt ne tālāk kā 200m attālumā no diviem 

ugunsdzēsības hidrantiem, kas atrodas uz sacilpotā ūdensvada vai arī uz sacilpotā ūdensvada 

atzara, kas nav garāks par 100m. 
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Ūdensapgādes risinājumu sagatavošanai, saskaņā ar LBN 221-15, ir veikti aprēķini par 

nepieciešamajām ūdensapgādes jaudām, atbilstoši iespējamajām teritorijas attīstības kārtām 

(skat. tabulu) 

Tabula 2 Nepieciešamās jaudas ūdensapgādes nodrošināšanai 

 

Maksimālais 
ūdens 
patēriņš 
sadzīves 
vajadzībām,  
l/s 

Vidējais 
diennakts 
patēriņš 
sadzīves 
vajadzībām, 
m3/dnn 

Ūdens patēriņš 
ārējās 
ugunsdzēsības 
vajadzībām, l/s 

Ūdens patēriņš 
iekšējās 
ugunsdzēsības 
vajadzībām, l/s 

Kopējais ūdens 
patēriņš 
sadzīves un 
iekšējās 
ugunsdzēsības 
vajadzībām, 
 l/s 

 Prognoze  

I 
KĀRTA 

11,3 102,82 45 32,5 43,8 

II 
KĀRTA 

4,5 27,85 45 31,0 35,5 

III  
KĀRTA 

5,7 86,97 45 31,0 36,7 

IV  
KĀRTA 

4,0 23,70 45 31,0 35,0 

Kopā 25,5 241,35 45 32,5  

 

Pilsētas ārējo ūdensvada tīklu ūdens atdeve ugunsdzēsības un saimniecības vajadzībām  

detālplānojuma teritorijā ir Q = 25,5 l/s (saimnieciskais patēriņš) + 45 l/s (ārējai ugunsdzēsībai) 

+32,5 l/s (lielākais ūdens patēriņš iekšējai ugunsdzēsībai) = 103,0  l/sek. 

Aprēķinu rezultātā secināts, ka esošo pilsētas ūdensapgādes maģistrālo tīklu parametri ar 

izbūvētiem ugunsdzēsības hidrantiem, spēj nodrošināt minētās teritorijas ūdensapgādi 

saskaņā ar LBN 222-15 prasībām. 

Saskaņā ar būvnormatīva LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasībām, 

ņemot vērā apbūves iecerē paredzētā ēku kompleksa lielākās ēkas stāvu skaitu un būvtilpumu, 

nepieciešamais ūdens patēriņš ārējai ugunsdzēsībai ir 45 l/s. Daudzstāvu autostāvvietās tiks 

ierīkots iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads ar ugunsdzēsības ūdens patēriņu 1x2,5 l/s.   

Saskaņā ar būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, paredzēta automātiskā 

ugunsdzēsības sprinkleru sistēma ar prognozējamu ūdens patēriņu 30 l/s. 

Teritorijas attīstības 1. kārtā iespējams saglabāt esošos, vai izbūvēt jaunus ūdensvada 

pievadus ēkām. 2., 3. un 4. kārtās nepieciešams izbūvēt jaunus pievadus ar pieslēgumiem 

esošai ūdensvada maģistrālei D300mm. (skat. Grafiskās daļas karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns).
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2.3.2 Sadzīves kanalizācija  

 Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās ielās ir izbūvēti pilsētas sadzīves un ražošanas 

notekūdeņu kanalizācijas tīkli, kurus apsaimnieko SIA “Rīgas Ūdens”, daļēji Rīgas Tehniskā 

universitāte un daļēji, detālplānojuma teritorijas attīstītāji- SIA “PN Project”. 

 

Attēls 50 Sadzīves kanalizācijas sistēmas esošā situācija 
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Saskaņā ar SIA “Rīgas Ūdens” nosacījumiem detālplānojuma izstrādei Nr.2018-7.9-545,   

apskatāmajā teritorijā Balasta dambī 2, gar Krišjāņa Valdemāra ielu izbūvēts sadzīves un 

ražošanas notekūdeņu kanalizācijas kolektors D300mm, kas uzņem notekūdeņus no esošajām 

ēkām Balasta dambī 2 un Swedbank centrālās ēkas, ar tālāku novadīšanu rajona kanalizācijas 

sūkņu stacijā, kas atrodas teritorijas Z-R stūrī. Sūkņu stacijas tehniskie parametri un 

izmantošanas iespējas jāprecizē projekta tālākas attīstības stadijā. Kanalizācijas sūkņu stacija 

ir detālplānojuma teritorijas attīstītāju- SIA “PN Project”- īpašumā un apsaimniekošanā. 

Kanalizācijas sūkņu stacija sadzīves un ražošanas notekūdeņus novada pašteces kanalizācijas 

kolektorā D400mm Zunda krastmalā, kas savukārt tālāk ar sūkņu staciju, piederošu Rīgas 

Tehniskajai universitātei, šķērsojot Zunda kanālu, tiek novadīti Kreisā krasta kolektorā 

2500x1800mm Nameja krastmalā /pie Mazās Ūdens ielas/. RTU kanalizācijas sūkņu stacijas 

ražība ir 200 l/sek. 

Raņķa dambī ir izbūvēts Daugavas Kreisā krasta kanalizācijas kolektors 2500x1800mm. 

Detālplānojuma teritorijā ir dažāda garuma, vecuma un funkcionalitātes esoši kanalizācijas 

tīkli, kas izbūvēti dažādos teritorijas attīstības posmos un šo tīklu tālāka izmantošana ir 

jāprecizē būvprojektu izstrādes ietvaros. 

Detālplānojuma ietvaros aprēķinātais teritorijas kopējais notekūdeņu daudzums noteikts, 

izmantojot ūdens patēriņa aplēsi, un tas ir aptuveni 241 m3/dnn un maksimālā sadzīves 

notekūdeņu plūsma no detālplānojuma teritorijas aplēsta aptuveni 30,3 l/s. 

Saskaņā ar SIA “Rīgas Ūdens” nosacījumiem detālplānojuma izstrādei Nr.2018-7.9-545, 

teritorijas sadzīves un ražošanas notekūdeņu pieslēgums iespējams D400mm kanalizācijas 

kolektoram Zunda krastmalā /Var.1/ ar tālāku pārsūknēšanu zem Zunda kanāla un pieslēgumu 

Daugavas Kreisā krasta kolektoram 2500x1500, par ko ir jāslēdz līgums ar šīs kanalizācijas 

sūkņu stacijas apsaimniekotāju- Rīgas Tehnisko universitāti. Detālplānojuma izstrādes laikā ir 

noslēgts līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par detālplānojuma teritorijā plānoto 

notekūdeņu apjomu pārsūknēšanas pakalpojumu, ar maksimālo jaudu 32 l/s.  

Kā alternatīva /Var.2/, detālplānojuma risinājumu ietvaros tiek piedāvāts sadzīves un 

ražošanas kanalizācijas pieslēgums Daugavas Kreisā krasta kolektoram 2500x1500 Raņķa 

dambī, ar spiedvadu šķērsojot Zunda kanālu zem tilta konstrukcijām. Šāda alternatīva 

realizējama tikai gadījumā, ja par to tiek saņemti atbilstoši SIA “Rīgas Ūdens” tehniskie 

noteikumi. 

Teritorijas attīstības 2.kārtā iespējama  detālplānojuma teritorijā esošās  kanalizācijas sūkņu 

stacijas rekonstrukcija, pārvietojot to tālāk no apbūvei paredzētā zemes gabala. Attīstības 

1.kārtā iespējams izmantot esošo rajona kanalizācijas sūkņu staciju, pārliecinoties par tās 

tehnisko stāvokli un precizējot tehniskos parametrus. 

Veicot tālāku būvprojektu izstrādi, iespējams izmantot esošos sadzīves kanalizācijas sistēmas 

tīklus, vispirms pārliecinoties par to tehnisko stāvokli un saglabājamiem kanalizācijas tīklu 

posmiem veicot videoinspekciju. (skat. Grafiskās daļas karti “Savietotais inženierkomunikāciju 

plāns).  

Pirms ēdināšanas uzņēmumu izlaides pieslēguma sadzīves kanalizācijas sistēmai, ārpus ēkas 

nepieciešams izbūvēt rūpnieciski izgatavotus taukvielu uztvērējus, kas aprīkoti ar līmeņa 

devējiem un signalizāciju.  
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Attēls 51. Sadzīves kanalizācija. Plānotā situācija 

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, lietus notekūdeņu savākšana un 

novadīšana centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā ir aizliegta un detālplānojuma 

izstrādes ietvaros ir sagatavoti risinājumi lietus ūdeņu savākšanai un novadīšanai.  
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2.3.3 Lietus ūdeņu savākšana 

Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās ielās ir izbūvēti pilsētas lietus kanalizācijas tīkli, 

kurus apsaimnieko Rīgas domes Satiksmes departaments. Balasta dambī ir izbūvēts D500mm 

lietus kanalizācijas kolektors. 

Fiksētas trīs lietus notekūdens izlaides vietas esošajās ūdenstilpnēs: 

- lietus un drenāžas notekūdeņi no detālplānojuma teritorijas tiek savākti un novadīti 

Āzenē ar D700mm izlaidi; 

- lietus un drenāžas notekūdeņi no Krišjāņa Valdemāra ielas un t/c “Olimpijas” 

teritorijas tiek savākti un novadīti Zunda kanālā ar D1000mm izlaidi; 

- lietus un drenāžas notekūdeņi no Balasta dambja tiek savākti un novadīti Āzenē ar 

D500mm izlaidi. 

Detālplānojuma teritorijā ir dažāda garuma, vecuma un funkcionalitātes esoši lietus 

kanalizācijas tīkli, kas izbūvēti dažādos teritorijas attīstības posmos. Šo tīklu tālāka 

izmantošana ir jāprecizē projekta tālākas attīstības stadijā. 

 

Attēls 52 Lietus ūdeņu savākšanas esošā situācija 

Saskaņā ar Rīgas domes Mājokļu un Vides departamenta “Vides pārvaldes” Nr.DMV-18-

1214nd un “Satiksmes departamenta” nosacījumiem detālplānojuma izstrādei, lietus 

notekūdeņu savākšanai no detālplānojuma teritorijas paredzēta vienota sistēma, nodrošinot 

lietus notekūdeņu novadīšanu tādā apmērā, lai teritorijā un blakus esošajos zemes gabalos 

netiktu paaugstināts gruntsūdens līmenis.  
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Lietus un drenāžas ūdeņus paredzēts novadīt Zunda kanālā – Āzenē, izmantojot esošo 

teritorijas lietus notekūdeņu izlaides vietu un kanalizācijas pievadus D700mm. 

 

Attēls 53. Lietus kanalizācija. Plānotā situācija 

Būvniecības 3. un 4. kārtās iespējama lietus notekūdeņu novadīšana esošajā kolektorā 

D500mm Balasta dambī. Proporcionāli detālplānojuma teritorijas attīstības kārtām, saskaņā 

ar LBN 223-15 ir noteikta maksimālā iespējamā notece no tām: 

Tabula 3. Lietus ūdeņu noteces aprēķins 

Kārtas  Kopā  I kārta II kārta III kārta IV kārta 

Aprēķinātā notece l/s 380 280 40 30       30 

 

Aprēķinot lietus ūdeņu daudzumu, piemēroti šādi noteces koeficienti: 

- 0.9-0.95 cietām virsmām (ēkas (jumti), ielu cietie segumi; 

- 0.1 zaļajām teritorijām (zālāji, apstādījumi); 

- 0.7 publiskās ārtelpas segumiem; 

- 0.6 ietvēm un veloceliņiem. 

Veicot tālāku būvprojektu izstrādi, iespējams izmantot esošos lietus kanalizācijas sistēmas 

tīklus, vispirms pārliecinoties par to tehnisko stāvokli un saglabājamiem kanalizācijas tīklu 

posmiem veicot videoinspekciju. 

Ja tiek paredzētas  autostāvvietu pagrabstāvā, nepieciešams  paredzēt lietus notekūdeņu 

savākšanu no autostāvvietu grīdas, to attīrīšanu smilšu uztvērējos un naftas produktu 

atdalītājos ar tālāku pārsūknēšanu ārējā lietus kanalizācijas sistēmā. 
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No teritorijas autotransporta infrastruktūras  jāparedz lokālas naftas produktu attīrīšanas 

iekārtas, pēc kurām lietus notekūdeņi pašteces ceļā tiek novadīti uz lietus kanalizācijas 

sistēmu.  

Cauruļvadu diametri jāizvēlas pēc aprēķinātā notekūdeņu daudzuma. Kanalizācijas sistēmu 

projektēt ar minimālu izbūves dziļumu un minimāliem kritumiem atbilstoši diametram. 

Uz kanalizācijas tīkla paredzētas lietus savākšanas gūlijas saskaņā ar projekta ceļu sadaļu un 

apkalpošanas akas katrā pagriezienā vai pieslēguma vietā. Taisnos trases posmos jāparedz 

apkalpošanas akas ar ne mazāku distanci, kā tas noteikts LBN 223-15.  

Lai samazinātu applūšanas riskus, nepieciešamos lietus kanalizācijas kolektoru diametrus, 

nodrošinātu patīkamāku publisko ārtelpu, uzlabotu mikroklimatu, samazinātu enerģijas 

patēriņu karstajā laikā un  attīrītu lietus notekūdeņus, detaplānojuma teritorijā tiek 

rekomendēts izmantot ilgtspējīgus lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumus, kas nodrošina 

lietus udeņu uzkrāšanu, noteces samazināšanu, iztvaikošanu. 

Ilgtspējīgi lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumi ir nepieciešami arī projektu sertificēšanai 

saskaņā ar BREEAM vai LEED ilgtspējīgās būvniecības sertifikācijas modeli.   

Risinājumi iekļauj lietus dārzus, ievalkas, atklātās ūdens tilpnes, zaļos jumtus u.c. Šie risinājumi 

varētu aizņemt ap 10% no brīvās zaļās teritorijas, ka arī tikt izvietoti jumta terasēs, ja tādas 

tiktu plānotas. Minēto risinājumu apmēra, izvietojuma un parametru noteikšanai jābūt 

saskaņotai ar projekta arhitektoniskiem un labiekārtojuma risinājumiem un publiskās ārtelpas 

koncepciju. Risinājumu piemēri sniegti 2. pielikumā.
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2.3.4 Elektroapgāde   

Detālplānojuma teritorijas elektroapgādes risinājumi ir izstrādāti atbilstoši AS "Sadales tīkls" 

izdotajiem nosacījumiem detālplānojuma izstrādei Nr. 30AT10-05/161 no 28.03.2018. 

Detālplānojuma teritorijas aptverošajā teritorijā Balasta dambī 2 atrodas esošie AS "Sadales 

tīkls" piederošie elektroapgādes objekti (10kV elektropārvades līnijas A/st.137 - 

TP157FN1085, A/st.137 - TP2601_FN1083A, A/st.137 - TP2601_FN1083B, TP157 - TP1980, 

TP1980 - TP2031, TP1979 - TP2031, TP157 - TP2612, TP157 - TP1462, A/st.144 - TP157_FN714, 

lOkV apakšstacija TP157). 

 

Attēls 54 Elektroapgādes nodrošinājuma esošā situācija 

 Pēc izstrādātās apbūves koncepcijas apstiprināšanas no pasūtītāja puses, SIA “A.Ābeles 

inženieru birojs” sagatavoja un iesniedza AS „Sadales tīkls” pieteikumu elektrotīkla 

pieslēgumam/slodzes izmaiņām, ar mērķi noteikt iespējamo slodžu pieslēguma vietu. AS 

“Sadales tīkls” 2018. gada 12. jūlijā izsniedza tehniskos noteikumus  elektroapgādes 

pieslēgumam detālplānojuma teritorijai. Minēto tehnisko noteikumu daļa, kas attiecas uz 

iespējamo 10kV tīkla pieslēguma vietu ir ņemta vērā un iestrādāta detālplānojuma 

risinājumos. 

Paredzams, ka AS “Sadales tīkls” uzskaite tiks uzstādīta 10kV pusē. Detālplānojuma teritorijas  

elektroapgādes nodrošināšana  detālplānojuma teritorijai paredzēta no 110/10 kV 

transformatoru apakšstacijas AST137 “Zunda”, izmantojot agrāk noguldītos 10kV vidēja 

sprieguma kabeļlīnijas uz teritorijā esošo TP-159. (skat. 4. pielikums) 

Ņemot vērā plānotās apbūves apjomu un raksturu ir veikts orientējošs nepieciešamās jaudas 

aprēķins, nosakot, ka 1. kārtas attīstībai ir nepieciešams 2500kW pieslēgums, 2. kārtai 
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papildus 900kW pieslēgums un 3./4. kārtai papildus 500kW pieslēgums. Objekta prognozētā 

summārā slodze var sasniegt 3900kW.   

Detālplānojuma teritorijas elektroapgādes nodrošināšanai nepieciešams izbūvēt 10kV 

uzskaites punktu, jaunu 10/0,4kV lietotāja elektroapgādes tīklu ar 10/0,4kV transformatoru 

apakšstacijām. (skat. 3. pielikumu) 

Detālplānojuma teritorijā plānoto 10/0,4kV transformatoru apakšstaciju novietojums ir 

orientējošs un nosakāms būvprojekta izstrādes laikā, ievērojot arhitektoniskos risinājumus, kā 

arī normatīvu prasības. Galvenās ēku 0,4kV sadales paredzēts izvietot blakus transformatoru 

apakšstacijām tā, lai maksimāli samazinātu 0,4kV kabeļu guldīšanu iekškvartāla ielās. Visos 

plānotajos ielu šķērsprofilos paredzētas 10/0,4kV elektroapgādes kabeļu zonas, tādējādi 

nodrošinot iespēju saņemt nepieciešamo elektroapgādi visiem patērētājiem teritorijā. 

Projektējamo AS “Sadales tīkls” 10/0,4kV kabeļu tīklu paredzēts guldīt ielu sarkano līniju 

robežās, lietotāja kabeļu tīklu paredzēts guldīt no apbūves brīvajā Publiskās ārtelpas teritorijā, 

ievērojot labiekārtojuma un pārējo inženiertīklu izvietojumu, kas precizējams tehniskā 

būvprojekta izstrādes laikā. 

Elektroapgādes inženierbūvju un inženierkomunikāciju (tai skaitā to aizsargjoslu) izvietojums 

paredzēts pārsvarā zem gājēju ietvēm vai ielu zaļumu joslām. Elektrosadales skapju un 

ievadsadaļņu novietošanas vietas jāparedz būvprojektā, kas izstrādājams saskaņā ar apbūves 

ēku kompleksa būvprojektu. Izstrādājot elektroapgādes projektu par 10kV uzskaites punkta 

novietošanu jāslēdz servitūta līgumu starp A/S "Sadales tīkls” un zemes īpašnieku. 

 

Attēls 55. Elektroapgāde. Plānotā situācija 
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Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 

"Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi".
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2.3.5 Ielu apgaismojums 

Detālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā atrodas Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas Gaisma”  

esoši tīkli  Krišjāņa Valdemāra ielas un Balasta dambja sarkanajās līnijās. 

 

Attēls 56. Ielu apgaismojums detālplānojuma teritorijas apkārtnē. Esošā situācija 

Detālplānojuma risinājumi paredz iespēju Zunda kanāla promenādes sarkano līniju ietvaros 

ieguldīt RPA “Rīgas Gaismas” tīklus, pieslēdzot tos esošajiem tīkliem  K. Valdemāra ielā un/vai  

Balasta dambī. Izstrādājot būvprojektu, pieprasīt tehniskos noteikumus gājēju ielas 

apgaismojuma ierīkošanai sarkano līniju robežās. 

RPA “Rīgas Gaismas” tīklus ir iespējams ieguldīt arī Ķīpsalas ielas pagarinājumā, kuram ir 

noteiktas sarkanās līnijas, lai nākotnē izveidotu pagarinājumu, gājēju un tramvaja 

savienojumam.  

Iekškvartāla ceļa profilā paredzēta iespēja/nepieciešamību izbūvēt ielu apgaismoju, veidojot 

to kā lietotāja pārziņā esošu.  
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Attēls 57. Ielu apgaismojuma plānotā situācija
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2.3.6 Elektronisko sakaru tīkli 

Detālplānojuma izstrādes ietvaros saņemti nosacījumi no vairākiem elektronisko pakalpojumu 

sniedzējiem: VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA “Lattelecom”,  SIA “Baltcom”, 

SIA Optron, SIA Latvijas mobilais telefons.  

 

Attēls 58 Elektronisko sakaru tīkli. Esošā situācija. 

Detālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā atrodas dažādu  operatoru pārziņā esoši elektronisko 

sakaru tīkli. Krišjāņa Valdemāra ielā (nobrauktuve gar Vanšu tiltu), atrodas “Latvijas Valsts 

radio un televīzijas centrs” un SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas (kabeļu 

kanalizācija un tajā ieguldītie sakaru kabeļi). 

Detālplānojuma teritorijā ir atsevišķu operatoru elektronisko sakaru kabeļu pievadi: SIA 

Optron, SIA LMT, SIA Lattelecom.  

Detālplānojuma teritorijas nodrošinājumu ar elektroniskajiem sakariem plānots nodrošināt 

veidojot pieslēgumus detālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā esošajiem sakaru kabeļiem un 

tos  aizvadot līdz objektiem, izmantojot  publiskās ārtelpas joslas (iekškvartāla savienojumu) 

šķērsprofilos paredzētos VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kabeļu kanalizācijas 

tīklus (caurule ar D100mm),  atbilstoši MK 19.04.2014. noteikumiem Nr.501 “Elektronisko 

sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 15. punktam.  Minētā sakaru 

infrastruktūra ir paredzēta, lai nodrošinātu jebkura elektronisko sakaru operatora 

pakalpojuma sniegšanas iespējas objektos detālplānojuma teritorijā (skat. tālāk esošo attēlu 

un grafiskās daļas karti “Savietotais inženierkomunikāciju plāns”).   
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Attēls 59. Plānotā sakaru apgāde 
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2.3.7 Siltumapgāde  

AS „Rīgas Siltums”, izsniedzot 11.04.2018. nosacījumus Nr. 2.24/2032, sniedza informāciju, ka 

no Raņķa dambja puses, gar Balasta dambi un gar Āzenes kanālu ir izbūvēti AS "RĪGAS 

SILTUMS" bezkanāla siltuma tīkli Dn150 mm. Detālplānojuma  teritorijā ir izvietoti arī kanālā 

esoši (nedarbojošies) siltuma tīkli Dn250 mm un Dn50 mm, kā arī citiem resoriem piederoši 

siltuma tīkli 

 

Attēls 60. Esošā siltumapgādes sistēma 

Ņemot vērā Rīgas centra teritorijas gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu (NO2) 

pārsniegumus, detālplānojuma teritorijā nav vēlama jaunu stacionāru iekārtu, kas izdala 

slāpekļa dioksīdu, izvietošana, to starp, lokālas apkures iekārtas. Siltumapgādes 

nodrošināšanai vēlams izmantot iespēju pieslēgties centralizētajiem siltumapgādes tīkliem.  

Atbilstoši izstrādātajai apbūves koncepcijai, detālplānojuma ietvaros veikts maksimālās 

nepieciešamās siltumapgādes  jaudas aprēķins, kas sasniedz  aptuveni 8-9 MW 
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Tabula 4. Maksimālās orientējoši nepieciešamās siltumapgādes jaudas aprēķins 

  Apbūves platības, m² 
W/ 
m2 Siltumapgādes jauda, kW 

Funkcijas 
I 

kārta 
II 

kārta 
III 

kārta 
IV 

kārta 
  

I 
kārta 

II 
kārta 

III 
kārta 

IV 
kārta 

Kopā 

Mazumtirdzniecība  12781       70 895       895 

Publiskā zona  2725       65 177       177 

Autostāvvieta 36730       15 551       551 

Viesnīca  22159       60 1330       1330 

Biroji  21748 23500 23500 20000 60 1305 1410 1410 1200 5325 

Kopā: 96143 23500 23500 20000   4257 1410 1410 1200 8277 

 

Atbilstoši AS “Rīgas Siltums sniegtajai” informācijai,  detālplānojuma izstrādes laikā esošās 

siltumapgādes infrastruktūras brīvā jauda ir 5MW. Pieņemto situāciju, ka  līdz detālplānojuma 

ietvaros paredzētas apbūves koncepcijas realizācijai, brīvo jaudu izmantošana netiek  apgūta 

citu attīstības projektu realizācijas ietvaros, detālplānojuma teritorijas pirmajā kārtā 

siltumapgādes nodrošinājumam nav nepieciešams veikt jaunu maģistrālo siltumtrašu 

izbūvi/pārbūvi un izmantojama detālplānojuma teritorijā esošā pieslēguma vieta.  

Siltumapgādes tīklu aizvadīšanai līdz objektam plānota izmantojot  publiskās ārtelpas joslas 

(iekškvartāla savienojumu). 

Plānotās apbūves tālākā realizācijā ir nepieciešama esošās maģistrālās siltumtrases pārbūve   

Balasta dambī  izbūvējot Dn 300 mm siltumtrasi. Pārbūves apjoms precizējams tehnisko 

noteikumu saņemšanas gaitā AS “Rīgas siltums”. 

Precīza pieslēguma vieta ārējiem siltumtīkliem nosakāma tālākā projektēšana gaitā. (skat. 

Grafiskās daļas karti “Savietotais inženierkomunikāciju plāns)   
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Attēls 61. Plānotā siltumapgādes infrastruktūra. 

 

2.3.8 Gāzes apgāde   

Atbilstoši AS “Gaso” izsniegtajai informācijai    10.04.2018. nosacījumos Nr.15.1-2/1053, 

plānotajiem patērētājiem Balasta dambī 2, Rīgā gāzes apgāde iespējama no sadales gāzesvada 

ar spiedienu līdz 0.4 MPa, kas atrodas minētajā teritorijā, Zunda kanāla promenādes 

sarkanajās līnijās (d160).  

Detālplānojuma teritorijas gāzes apgādes nodrošinājumam  ir iespēja veidot pieslēgumu arī 

vidēja spiediena sadales gāzes vadam, kas turpinās Balasta dambī, virzienā uz Saules akmeni 

(d125) 
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Attēls 62 Gāzes apgādes esošā situācija 

Ņemot vērā, ka teritorijas apkures vajadzības vēlams risināt pieslēdzoties pie centralizētām 

siltumapgādes trasēm, gāzes apgādes pieslēguma lietderība ir papildus izvērtējama turpmākā 

projekta realizācijas gaitā, jo ir viedoklis, ka gāzes apgādes infrastruktūras izbūve ir ekonomiski 

pamatojama tikai situācijā, ja tā tiek izmantota siltumapgādes nodrošinājumam. Vienlaikus 

jāatzīst, ka detālplānojuma teritorijā paredzēta viesnīcu funkcija, kā arī citas darījumu funkcijas, 

tostarp, ēdināšana, kas nosaka, gāzes apgāde nelielā apmērā tomēr varētu būt nepieciešama.  

Tāpēc detālplānojuma ietvaros ir paredzēta iespēja izvietot gāzes apgādes infrastruktūru. Tālāku 

risinājumu izstrādes ietvaros, jāparedz iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4MPa izbūvi 

katram patērētājam atsevišķi.  

Detālplānojuma risinājumi paredz gāzes apgādes tīklu izbūves iespējamību no apbūves brīvā telpā, 

izmantojot iekšējo savienojumu teritoriju (Publiskās ārtelpas joslas teritorija), nodrošinot Latvijas 

standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 «Inženiertīklu izvietojums" 

un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasību ievērošanu. 



Detālplānojums Rīgā, 

zemes vienībai Balasta dambī 2 (kad. apz. 01000620137) 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

70 
 

 

Attēls 63. Plānotā gāzes apgādes infrastruktūra 

Gāzes apgādes tīklu izvietojums precizējams tehniskā projekta izstrādes laikā atbilstoši AS 

“Gaso” izsniegtajiem noteikumiem un ņemot vērā grafiskās daļās kartē “ Šķērsprofili” 

noteiktos risinājumus.  Atbilstoši AS “Gaso”   nosacījumiem, tehniskos noteikumus konkrētā 

objekta gāzes apgādei patērētājam pieprasīt Perspektīvās attīstības daļā, pēc   detālplānojuma 

saskaņošanas pašvaldībā. 
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2.4 Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas zonējums 
 

Ņemot vērā detālplānojuma teritorijas vēlamo attīstību,  RVC AZ TP, kā arī VAN definēto,  

detālplānojuma teritorijā  tiek noteikts divu veidu zonējums, t.i., Centru apbūves teritorija (C) 

un Ielu teritorija  (TR). Papildus funkcionālā zonējuma noteikumie, detālplānojuma risinājumi 

paredz papildus prasības un vai ierobežojumus, kas izriet no īpašajām zonām, t.i., Publiskās 

ārtelpas joslas teritorija un Zunda kanāla promenādes teritorija.  (skat. Grafiskās daļas karti 

“Funkcionālais zonējums”). 

Atbilstoši VAN 16. punktam, funkcionālo zonu robežas nosaka teritorijas plānojumā atbilstoši 

izvēlētā kartogrāfiskā materiāla mēroga noteiktībai un precizē lokālplānojumos un 

detālplānojumos, ievērojot dabā izšķiramus elementus, piemēram, ielas, ceļus, stigas, 

ūdensteces vai zemes vienību robežas. 

Apbūves koncepcija paredz detālplānojuma realizācijas ietvaros saglabāt un pārbūvēt esošo 

22 stāvus augsto Preses nama un tipogrāfijas ēku, bet atbilstoši RVC AZ TP, esošo apbūvi 

šķērso noteiktās sarkanās līnijas, kas attiecīgi, nosaka arī zonējumu. Detālplānojuma ietvaros, 

ņemot vērā esošo apbūvi un plānoto apbūves konceptu, ir precizēts Centru apbūves teritorijas 

zonējums.  

 

Attēls 64. Zonējuma precizējumi detālplānojuma ietvaros 

Precizēts ne tikai zonējuma izvietojums, bet arī sašaurināts atļautās izmantošanas spektrs tajā, 

neparedzot iespēju teritorijā veidot dzīvnieku viesnīcas, mehānisko transportlīdzekļu 

remontdarbnīcas(t.sk. automazgātava); degvielas uzpildes stacijas; 110 kV un 330 kV 

apakšstacijas. 
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Spēkā esošajā plānojumā iekškvartāla gājēju ceļš attēlots atbilstoši iepriekš plānotiem 

attīstības projektiem,  vienlaikus norādot, ka “431.2. ja plānotās (atļautās) izmantošanas 

objekts norādīts ar simbola palīdzību, kā arī citos gadījumos, kad objekta attēlojums veikts 

shematiski, piemēram, tramvaja līnija, autonovietne, publiska piestātne, veloceliņš, 

inženiertehniskās apgādes tīkli un būves u.tml., šādu objektu atrašanās vietas nosaka vai 

precizē būvprojektos vai detālplānojumos atbilstoši mēroga noteiktībai un reālajai situācijai. 

Izvērtējot esošo situāciju un atbilstoši plānotajai apbūves koncepcijai, iekškvartāla gājēju 

savienojums precizēts, tā izveidei paredzot publiskās ārtelpas joslu, kura veidojama pēc 

apvienotās satiksmes telpas principiem kā kopīga ielas telpa gājējiem, velobraucējiem un 

operatīvajam un piegādes autotransportam, ar prioritāti gājējiem un velobraucējiem. 

 

Attēls 65. Apbūves koncepcijas vizualizācija (SIA “Arhis Arhitekti”).  Publiskās ārtelpas josla/Ielas teritorija. Skats uz 
Zunda kanālu.  

2.4.1 Apbūves veidošanas nosacījumi 

Atbilstoši RVC AZ TP, detālplānojuma teritorijā noteikta viena apbūves teritorija, t.i., Centra 

apbūves teritorija, nosakot atšķirīgus apbūves augstumus detālplānojuma teritorijas daļās un 

attiecīgi, arī intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus.  

RVC AZ TP TIAN: 259. punkts nosaka, ka apbūves tehniskos rādītājus aprēķina viena 

zemesgabala ietvaros. Ja vienam zemesgabalam ir noteikti vairāki atļautās izmantošanas veidi, 

apbūves tehniskos rādītājus aprēķina katram izmantošanas veidam atbilstošajai zemesgabala 

daļai atsevišķi saskaņā ar Plānojuma grafiskajā daļā attēloto. 

Detālplānojuma izstrādes ietvaros netiek mainīts maksimālais atļautais stāvu augstums 

teritorijā vai tās daļā, bet precizēts apbūves apjomu izvietojums atbilstoši vizuālās ietekmes 

analīzes rezultātiem, projektēšanas stadijai un plānotajiem apbūves kvartāliem.  

Izstrādājot apbūves augstuma risinājumus, saglabāts DKK un RVC AZ TP noteiktais princips,  ka 

apbūves paaugstinājums veidojams virzienā no Kr.Valdemāra ielas ar apbūves augstumu līdz 

14 stāviem un līdz 26 stāviem pie Balasta dambja un Zunda kanāla krustošanās zonas. 
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Vizuālās ietekmes analīzes ietvaros tika izvērtēts arī 26 stāvu apbūves apjoma izvietojums 

detālplānojuma teritorijas 3.kvartālā. Viens variants attēlo 26 stāvu ēkas izvietojumu pie 

Balasta dambja apbūves līnijas, savukārt otrs- ēkas izvietojumu pietuvināti iekškvartāla ielai.  

 

 

Attēls 66 un  67. Apbūves 26 stāvu apjoma izvietojuma analīze detālplānojuma 3.kvartālā 

Rezultāti liecina, ka  nav būtiska ietekme un atšķirība apbūves apjoma izvietojumam un 

augstbūves izvietojumu nosaka arhitektoniskā ideja, detālplānojumā paredzot iespēju visā 

3.kvartāla teritorijā izvietot 26 stāvu apbūves augstumu.  

 Detālplānojuma teritorijā nav ieteicams veidot masīvu, viengabalainu teritorijas apbūves 

struktūru. Svarīgs ir apbūves vertikālais kārtojums un kompleksa caurskatāmība, kā arī 

sadalīta, strukturēta kompozīcija, neveidojot vienu blīvu masu, kas nav raksturīga pilsētas 
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apbūves principiem kopumā. Teritorijas apbūvei jāmeklē izteiksmes veidi ar vertikāliem 

brīvstāvošiem apjomiem, kas var veicināt apbūves masas iluzoru mazināšanu. 

 

Attēls 68. Apbūves augstuma precizējumi 

RVC AZ TIAN  611.3.2.4. punkts nosaka, ka pie būvlaides gar Krišjāņa Valdemāra ielu veido 

apbūves pazeminājuma joslu vismaz 6 m platumā, kuras augstumu nosaka telpiskajā analīzē 

ar nolūku nodrošināt RVC raksturīgajam apbūves augstumam atbilstošu mērogu pret Krišjāņa 

Valdemāra ielas plānoto brauktuves līmeni.  

Vizuālās ietekmes analīze liecina, minētā punkta piemērošana detālplānojuma teritorijā 

nenodrošina minētā punkta mērķa sasniegšanu, ņemot vērā Kr. Valdemāra ielas platumu. 

(skat. 3. pielikumā Vizuālās ietekmes novērtējumu un salīdzinājumu) 

Rīgas vēsturiskā centra   saglabāšanas un attīstības padomes sēdē, 2018. gada 11. aprīlī, 

izskatot plānoto apbūves ieceri un vizuālās ietekmes analīzes rezultātus, tika atzīts, ka K. 

Valdemāra ielas konkrētais posms nav raksturīgs Rīgas vēsturiskā centra apbūves sastāvdaļa 

ne strukturāli, ne pēc jēgas. Arī Kalnciema ielas apbūve 19.gs mijas principus konsekventi 

neatspoguļo, tikai atsevišķās ēkās (piemēram, Arhīva ēka, divas ēkas Melnsila ielā). Būtisks ir 

RVC princips, kas nosaka ielas telpas iezīmēšanu caur apbūvi, attiecīgi, detālplānojumā 

definējot būvlaides un apbūves līnijas.   

Atbilstoši RVC AZ TIAN 287. punktam, detālplānojuma ietvaros  precizētas plānojumā 

noteiktās būvlaides, nosakot, ka gar Kr. Valdemāra ielu noteikta 6m būvlaide no sarkanās 

līnijas, paredzot ka uz tās izvietojams galvenais ēkas apjoms, bet pieļaujot 6 m atkāpi pirmo 

stāvu līmenī,  paredzot veidot ielas frontē gājēju pasāžu, bet vienlaikus nodrošinot apbūves 

dominējošās līnija sekošanu ielas trasei. 
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Attēls 69. Apbūves koncepcijas vizualizācija (SIA “Arhis Arhitekti”). Būvapjomu izvietojums Valdemāra ielas frontē 
uz būvlaides, ar atkāpi pirmo stāvu līmenī.  

Būvlaide noteikta arī ņemot vērā faktu, ka Kr. Valdemāra iela un Balasta dambis ir D kategorijas 

iela, kurai, atbilstoši RVC AZ TIAN 283.2.2. punktam, vispārīgā gadījumā būtu nosakāma 6 m 

būvlaide. Atbilstoši DKK ietvertajiem risinājumiem, noteikts, ka ieteicamā apbūves līnija no 

Kr.Valdemāra ielas ass (tilta viduslīnija)  ir 45-50m. Detālplānojuma risinājumi paredz 50-55 m 

attālumā no tilta ass.  Ieteicamā apbūves līnija no Balasta dambja ielas ass zonas D daļā DKK 

tika noteikta 17m,  detālplānojuma risinājumi paredz 19m.   

Būvlaide precizēta  gar Zunda kanāla krastmalu, nosakot ka tā sakrīt ar noteikto gājēju ielas 

sarkano līniju. Atbilstoši DKK ieteicamā apbūves līnija no Zunda kanāla malas A krasta  ir 19m. 

Detālplānojuma risinājumi, ņemot vērā plānoto apbūves ieceri, tostarp, promenādes 

labiekārtojumu, nosaka, ka apbūve izvietojama 20-25m attālumā no kanāla malas.  Papildus, 

noteikta 6 m josla, kas arī noteikta kā daļa no Zunda kanāla promenādes, bet paredzot iespēju, 

ka to var veidot daļēji integrējot plānotajā apbūvē.  Attiecīgi, sniedzot iespēju  nevis nodalīt 

promenādi, bet veidot to kā daļu no attīstāmās teritorijas, tostarp, kontekstā ar publiskās 

ārtelpas joslā paredzēto iekškvartāla gājēju savienojumu.     

 

2.4.2 Teritorijas izmantošanas aprobežojumi  

Atbilstoši Aizsargjoslu likumam un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības 

likumam, detālplānojuma izstrādes ietvaros ir noteikti un precizēti teritorijas izmantošanas 

aprobežojumi, kas ievērojami teritorijas attīstības gaitā (skat. Grafiskās daļas karti “Galvenie 

plānotie aprobežojumi”). 

Detālplānojuma risinājumi neparedz  izmaiņas šādās, līdz šim spēkā esošās aizsargjoslās un 

apgrūtinājumos: 
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- visā DP teritorijā individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības 

zonas) teritorija ap kultūras pieminekli “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 

852), kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma 

aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā (kods – 

7314020202); 

- Zunda kanāla tauvas josla- 10 m; 

- virszemes ūdens objekta, Zunda kanāla, aizsargjosla, kas  noteikta 20 metrus plata. 

Pēc esošo inženierkomunikāciju demontāžas, atbilstoši attiecībā būvprojekta risinājumiem, 

esošo ekspluatācijas aizsargjoslu aprobežojumi zaudē spēku līdz ar attiecīgās 

inženierkomunikācijas, kam tā noteikta, demontāžu. 

Jaunbūvējamo un pārbūvējamo inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka, atbilstoši 

inženiertīklu faktiskajam izvietojumam, saskaņā ar tehnisko projektu un izpilduzmērījumiem. 

Nemainīgas saglabājas Balasta dambim un Zunda kanāla promenādei noteiktās sarkanās 

līnijas.  

Detālplānojuma teritoriju, atbilstoši RVC AZ TP, šķērso iekškvartāla E kategorijas ielas sarkanās 

līnijas, tostarp, šķērsojot esošo Preses nama tipogrāfijas būvapjomu, kuru plānots saglabāt un 

pārbūvēt.  

Atbilstoši faktiskajai situācijai un RD Satiksmes departamenta nosacījumiem, t.i., iekškvartāla 

ielām neparedzēt sarkanās līnijas, kā arī, atbilstoši izstrādātajam transporta organizācijas 

risinājumam, detālplānojuma izstrādes ietvaros ir veikti precizējumi attiecībā uz ielu sarkano 

līniju izvietojumu detālplānojuma teritorijā (skat. attēlu) 

 

Attēls 70. Detālplānojuma ietvaros noteiktās sarkano līniju izmaiņas un precizējumi 

Precizējumi veikti arī attiecībā uz Kr. Valdemāra ielas sarkanajām līnijām, atbilstoši esošās 

apbūves izvietojumam un plānotajam transporta organizācijas risinājumam. 
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 Detālplānojuma ietvaros noteikti  papildus aprobežojumi, kas izriet no dabas vides 

apstākļiem, t.i., definēti saglabājamie koki, atbilstoši teritorijas dendroloģiskajam 

izvērtējumam.  

 

2.5 Detālplānojuma realizācija   
Teritoriju plānots attīstīt 4 secīgos kvartālos,  atbilstoši realizējamajam kvartālam  izbūvējot 

arī nepieciešamo infrastruktūru – ielu un piebraucamos ceļus, elektroapgādi, ūdens un 

sadzīves kanalizācijas tīklus, siltumapgādi u.c. nepieciešamo infrastruktūru atbilstoši 

detālplānojuma risinājumiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, katrā no teritorijas daļām autonomi veic kompleksus teritorijas 

inženiertehniskās sagatavošanas darbus atbilstoši būvprojekta risinājumiem.  

Detālplānojuma  tālāko kārtu realizācija ir tieši saistīta ar pirmā kvartāla realizācijas ietvaros 

paredzētās iekškvartāla ielas izbūves, pēc kuras turpmākās kvartālu kārtas var tik realizētas  

neatkarīgi viena no otras.   

Pirmā kvartāla realizācijas ietvaros izbūvējot un labiekārtojot publiskās ārtelpas joslu, tiks 

izveidota piekļuve arī Zunda kanāla krastmalai. Pirmās kārtas būvprojektēšanas ietvaros ņem 

vērā esošo ēku kultūrvēsturiskā vērtības līmeņa noteikšanas rezultātus.  

Turpmākā Zunda kanāla krastmalas labiekārtošana veicama atbilstošā kvartāla (2. un 3.) 

realizācijas ietvaros, sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību izstrādājot vienotu kanālmalas 

labiekārtojuma projektu.   

Telpisko un arhitektūras risinājumu kvalitāti  detalizēti un visās projektēšanas stadijās jāizvērtē 

Rīgas vēsturiskā centra padomē. 

Par detālplānojuma teritorijas  apsaimniekošanu  atbildīgs ir teritorijas īpašnieks. Par Zunda 

kanāla promenādes  apsaimniekošanu slēdzama atsevišķa vienošanās ar pašvaldību pār tās 

turpmāku un vienotu attīstību un apsaimniekošanu. 
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Pielikumi 

1. Pielikums. Plānotās apbūves apjoms atbilstoši apbūves koncepcijai. 
 

1.kārta (apzīmējums kārtu shēmā - G1) 

Esošo ēku ("Preses nama" izdevniecības un tipogrāfijas) pārbūve par viesnīcu un 
daudzfunkcionālu ēku ar daudzstāvīgu autostāvvietu, mazumtirzdzniecību un birojiem. 
Piebraucamā ceļa izbūve. 

Orientrējošie ēku parametri: 

Daudzfunkcionāla ēka (apzīmējums shēmā – 0):  mazumtidzniecība: - 11 181 m2, publiskā 

zona - 2725 m2, autostāvvieta -  28 078 m2 (741 auto). Kopā: 41 984 m2, t.sk. jumta platība - 

8600 m2.  

Viesnīca (apzīmējums shēmā - 2): viesnīca: - 22 159 m2 (288 numuri), autostāvvieta -  12 

auto. Kopā: 22 159 m2 

Biroju ēka (apzīmējums shēmā - 1): biroji - 21 748m2, mazumtidzniecība: - 1600 m2, 

autostāvvieta -   8652 m2 (237 auto). Kopā: 32 000 m2 
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2.KĀRTA (apzīmējums kārtu shēmā - G2).  

Paredzēts izbūvēt biroja ēku. Ēkas pirmais stāvs būtu publiski pieejams, ievērotas saistošajos 
noteikumos noteiktās būvlaides no Kr. Valdemāra ielas un ēkas apjoma analīzes no 
pilsētbūvnieciskā viedokļa un atļautais stāvu skaits 13. stāvi. Ēkas ārējo veidolu veido arī 
esošās situācijas ievērtēšana, veiktā koku inventarizācija. 

  

Orientrējošie ēkas parametri 

Biroji - 23 500m2 

Autostāvvieta -   12 auto; 

Kopā: 23 5000 m2 
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3.KĀRTA (apzīmējums kārtu shēmā - G3) 

Paredzēts izbūvēt biroja ēku vai dzīvojamo ēku, ievērojo saistošajos noteikumos attiecībā uz 
ēku attālumiem no robežas un starp ēkām, ievērojot maksimāli atļauto 26. stāvu augstumu. 

  

Biroja/ dzīvojamās ēkas jaunbūve (pie Balasta dambja). 

Orientrējošie ēkas parametri 

Biroji/Dzīvokļi - 23 500m2 

Dzīvokļu skaita  - 126; 

Autostāvvieta -   4 auto; 

Kopā: 23 500 m2 
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4.KĀRTA (apzīmējums kārtu shēmā - G4) 

Paredzēts izbūvēt biroja ēku vai dzīvojamo ēku, ievērojo saistošajos noteikumos attiecībā uz 
ēku attālumiem no robežas un starp ēkām, ievērojot maksimāli atļauto 26. stāvu augstumu. 

  

Biroja ēkas jaunbūve (pie Balasta dambja). 

Orientrējošie ēkas parametri 

Biroji - 20 000m2 

Autostāvvieta -   12 auto; 

Kopā: 20 000 m2 
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2. Pielikums. Ilgtspējīgi lietus ūdeņu apsaimniekošanas 

risinājumi 

  

                                                           
15 http://all-purpose-flower.blogspot.fr/2012/10/rain-gardens-at-luke-jensen-sports-park.html 

Lietus dārzi jeb bioaizturēšana ir viena no ILŪA praksēm, kas 
tiek pielietota lietus ūdeņu attīrīšanai no piesārņojošajām 
daļiņām, izmantojot augsnes un dažādu augu biofizikālos un 
ķīmiskos attīrīšanas procesus. Notece tiek novadīta uz 
bioaizturēšanas elementu – lietus dārzu. Lietus dārzs veidots 
no dažādiem materiāliem, savietojot tos kārtās. Virskārtu 
veido dažāda veida augi kopā ar auglīgo augsni, savukārt 
zemākos slāņus veido smilts un grants kārtu kombinācijas. 
Šāda veida uzbūve nodrošina vienmērīgu lietus ūdeņu 
uztveršanu, novadīšanu un recirkulāciju. 
Lietus dārzi efektīvi nodrošina ūdeņu attīrīšanu no šāda 
veida piesārņojumiem: nogulumi, sanesas, metāli, 
baktērijas, naftas produkti un organika. 
Ņemot vērā lietus dārzu nelielos izmērus, tie parasti tiek 
pielietoti lokālā mērogā, lai gan šādā veidā ir iespējams veikt 
lietus ūdeņu apsaimniekošanu arī lielākās platībās, 
savienojot vienotā sistēmā vairākus atsevišķus aizturēšanas 
risinājumus, katrs no kuriem apkalpo mazāku apakšbaseinu. 
Minēto risinājumu izmērs ir atkarīgs no tā, kāda 
atkārtošanās perioda lietusgāzes paredzēts uzņemt un 
novadīt. Parasti bioaizturēšanas risinājumi tiek pielietoti 
biežām lietusgāzēm, lieko ūdeni novadot uz / ar citiem ILŪA 
elementiem. 
Lietus dārzus integrējot un savietojot ar apstādījumu zonu, 
tie gan attīra pieplūstošos lietus ūdeņus, gan nodrošina 
pievilcīgu publisko ārtelpu. Papildus pievienoto vērtību 
nodrošina lietus dārza radītais papildus ēnojums, kā 
rezultātā tiek reducēts siltuma salas efekts, kā arī tiek 
sekmēta bioloģiskā daudzveidība apkārtnē. 
Lietus dārziem ir arī zināmi ierobežojumi un vājās puses, 
piemēram, tie nav piemēroti teritorijām ar augstu 
gruntsūdens līmeni un/vai izteiktu reljefu (slīpumu). 

Lietus dārzs ielas malā Bronbijā, Dānijā (Avots: 
Autora arhīvs) 

Lietus dārzs privātā pagalmā Bronbijā, Dānijā 
(Avots: Autora arhīvs) 

Lietus dārzs Vankūverā, WA, ASV, Luke Jensen 
Sports Park (Avots: All-Purpose Flower15) 



Detālplānojums Rīgā, 

zemes vienībai Balasta dambī 2 (kad. apz. 01000620137) 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

83 
 

IEVALKAS, TEKNES UN GRĀVJI 

Grāvji, ievalkas un teknes atkarībā no to fiziskajiem 
apmēriem ir paredzētas lietus ūdeņu savākšanai un 
virszemes novadīšanai, ūdens filtrācijai, kā arī tā 
uzglabašānai. Ūdens plūsmas ātrums grāvjos, ievalkās un 
teknēs ir zemāks kā konvencionālos kolektoros un parasti ir 
0,1 līdz 0,5 m/s, tostarp jāmin, ka jācenšas izvairītos no 
plūsmas ātrumiem lielākiem par 1m/s erozijas draudu dēļ. 
Grāvju un ievalku fiziskais dizains vērtējams kā ļoti līdzīgs – 
tos atšķir vienīgi dziļums un šķērsprofila forma. Grāvis ir 
trapezoīdas formas izrakta tranšeja, kuras dziļums ir vismaz 
0,5m. Seklākus risinājumus ar ovālu formu un lēzenākām 
nogāzēm savukārt dēvē par ievalkām. Teknes ir vēl mazākas 
lietus ūdeņu novadīšanas konstrukcijas ar kvadrātisku vai 
taisnstūrveida formu, kas parasti tiek veidotas no dažādiem 
būvmateriāliem: cementa, asfalta, blokiem, akmeņiem u.t.t. 
Teknes ir īpaši izplatītas blīvās pilsētvidēs un citās intensīvi 
apbūvētās teritorijās. 
Grāvji, ievalkas un teknes ierasti veido taisnās un ģeometriki 
korektās taisnēs / līnijās, tomēr, ja atļauj telpa un līdzekļi, tad 
pat iesakāms ir veidot mākslīgus meandrus, kas atdarinātu 
dabisku tecējumu. Jāmin, ka arī apstādījumi un dažādi 
akmeņu krāvumi papildina publiskās ārtelpas dimensiju, 
piedevām samazina ūdens plūsmas ātrumu un veicina 
infiltrāciju. 
Grāvju un ievalku nogāzes veido ar zālāja segumu, kas 
pieprasa regulāru pļaušanu. Izvēloties šos nogāžu 
stādījumus ir ļoti būtiski paturēt prātā, ka nepieciešams veikt 
lokālvides floras izpēti, lai noskaidrotu kādi augi un to 
kombinācijas vislabāk atbilstu izvēlētajiem mērķiem – vai to 
mitruma rezistence ir pietiekoši augsta un ravēšana pārāk 
neapgrūtinoša. Jāņem vērā arī augu uzņēmība pret 
piesārņojumu vai arī to spēja veikt fitoremediāciju (optimālā 
variantā). 

Ievalka pie “Spice Home” autostāvvietas Rīgā 
(Avots: G.Maļina, SIA “Aqua-Brambis” ) 

 
Grāvis pie izglītības iestādes Nantesā, Francijā 
(Avots: http://www.landezine.com) 

Sausā upe pie Rūjienas kultūras nama (Avots: I. 
Rukšāne (SIA «ALPS»)) 

ZAĻIE JUMTI 

http://www.landezine.com/
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Zaļos jumtus bieži iedala divās kategorijās: intensīvos un 
ekstensīvos. Intensīvajiem zaļajiem jumtiem ir dziļāks un 
organiskāks augsnes substrāts vai arī augsnē spēj augt 
dažādi augus, bieži vien arī krūmi un mazi koki. 
Ekstensīvajiem zaļajiem jumtiem ir vienkāršāks, vieglāks un 
plānāks profils. Tiem dziļums parasti ir apmēram 15 cm vai 
mazāk un parasti tajos stāda virsi vai citus sausuma izturīgus 
un zemus augus. Ja pilsētās zaļos jumtus izmanto plašā 
mērogā, tiem ir jāsniedz ievērojami enerģijas ietaupījumi un 
citi vides ieguvumi, kā arī tiem ir jānodrošina mazāk 
materiālais uzlabojums – pilsētas dzīves kvalitātes celšana. 
Zaļie jumti ir paredzēti, lai pārtvertu un uzglabātu nokrišņus, 
samazinot noteču apjomu un maksimālo caurplūdumu. 

Publiski pieejams zaļais jumts Kopenhāgenā, 
Dānijā (Avots: 
https://www.climatescan.nl/projects/915/detail) 

Zaļais jumts Amsterdamā, Nīderlandē (Avots:  
http://moss.amsterdam/2018/02/27/the-
financial-advantage-of-green-roofs/)  

FILTRĒJOŠĀS JOSLAS 

Filtrējošās joslas izmanto mēreni slīpas teritorijas un 
veģetāciju, lai infiltrētu, samazinātu lietusūdens ātrumu un 
ļautu cietajām daļiņām atdalīties no lietusūdeņiem. Šīs joslas 
apkalpo plašas teritorijas ar blīvu, vietējo sugu veģetāciju, lai 
palēninātu lietusūdeņu plūsmas, ļautu izgulsnēties 
nogulsnēm, filtrētos un aizvāktu atkritumus pirms notece 
ieplūst saņemošajos ūdeņos. Tās ir veidotas, lai saņemtu 
noteci kā virszemes vienmērīgu plūsmu no, piemēram 
stāvlaukumiem vai ceļiem. Tās var tikt izmantotas arī 
piekrastes zonās, lai pasargātu straumes no liela ātruma un 
augstas temperatūras noteces. 

 
Avots:  https://www.integratedstormwater.eu/ 

https://www.climatescan.nl/projects/915/detail
http://moss.amsterdam/2018/02/27/the-financial-advantage-of-green-roofs/
http://moss.amsterdam/2018/02/27/the-financial-advantage-of-green-roofs/
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LIETUSŪDEŅU INFILTRĀCIJAS TRANŠEJA AR KOKIEM  

Lietusūdeņu infiltrācijas tranšeja ar kokiem ir koku sistēma, 
kas ir savienota ar pazemes infiltrācijas struktūrām. 
Virszemē lietusūdeņu tranšeja ar kokiem izskatās kā 
atsevišķas koku dobes, taču zem ietves ir konstruēta sistēma 
lietus ūdeņu infiltrācijai un attīrīšanai. Šī sistēma sastāv no 
tranšejas, kas izrakta gar ietvi, izklāta ar caurlaidīgu 
ģeotekstilu, pildīta ar akmeņiem vai granti un pārklāta ar 
augsni un kokiem. Lietusūdeņi infiltrējas koku sakņu zonā 
caur speciālu ielaides vietu. Lietusūdeņi uzkrājas tukšajās 
vietās starp akmeņiem, nodrošinot mitrumu kokiem un 
apakšā lēni infiltrējoties. Ja tiek pārsniegta sistēmas 
kapacitāte, lietusūdeņu pārplūde nonāk lietusūdeņu 
kanalizācijas sistēmā. 

Avots:  http://www.mfcrow.org/new-london-
tree-trenches/ 

 
Avots:  
https://archpaper.com/2014/09/stemming-the-
tide/#.Vps38vl9672 

ZAĻĀS SIENAS 

Zaļās sienas ir visaptverošs termins, kas tiek lietots, lai 
apzīmētu visu veidu apzaļumotās sienas. Tas ietver zaļo 
fasādi (augi aug uz un virs īpaši konstruētām Balasta 
konstrukcijām), kā dzīvās sienas (atsevišķi sienas paneļi, 
kuros izmanto šķidrā vai audzēšanas substrāta barības 
vielas) un ainavu sienas (robežu nospraušana dabā, 
piemēram, dzīvžogi). 
Zaļās sienas ietver vairumu no zaļo jumtu labajām īpašībām, 
jo dabīgi  absorbē, filtrē un iztvaicē lietus ūdeņus. Papildus 
šīs sienas nodrošina arī skaņas izolāciju, samazina gaisa 
piesārņojumu un ar ēnojumu regulē mikroklimatu. Līdzīgi kā 
parastajiem dārziem, arī zaļajām sienām nepieciešama 
regulāra kopšana, ravēšana, laistīšana un mēslošana. Pēc 
nepieciešamības novītušos augus var nākties arī nomainīt 
pret jauniem. 

Avots:   
https://www.murvegetalpatrickblanc.com/realis
ations/beyrout/maison-privee# 

CAURLAIDĪGI SEGUMI 

http://www.mfcrow.org/new-london-tree-trenches/
http://www.mfcrow.org/new-london-tree-trenches/
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16 https://www.builddirect.com/blog/permeable-surface-driveways-reduce-run-off/ 

Caurlaidīgi segumi (ietves) dod iespēja uzlabot piebraucamo 
ceļu un stāvvietu funkcionalitāti, pievienojot noteces 
samazināšanas funkciju, kam nav nepieciešama papildus 
zemes platība. Tas atmaksājas galvenokārt blīvi apdzīvotās 
pilsētu teritorijās, kur telpa citiem ILŪA risinājumiem ir 
ierobežota. 
Caurlaidīgs segums ļauj ūdenim plūst vertikāli caur dažādām 
cietām virsmām, palīdzot samazināt noteces apjomu. Šāda 
sistēma ir piemērota vietām, kurās nepieciešams cietais 
segums, piemēram, stāvlaukumos. Ūdens pirms 
infiltrēšanās zemē var tikt īslaicīgi uzglabāts, atkārtoti 
izmantots vai novadīts drenāžas sistēmā. Virsmas ar grants 
pamatnēm spēj nodrošināt labu ūdens kvalitāti. 
Pastāv vairāku veidu porainās virsmas: asfalts, betons, 
bruģis. Bruģa funkcijas nedaudz atšķiras no asfalta un 
betona. Tā vietā lai ļautu ūdenim sūkties cauri 
bruģakmeņiem, starp tiem tiek izvietotas grants vai zāles 
spraugas, pa kurām tad arī ūdens infiltrējās zemē.  
Izmantojot cilvēkiem un transportlīdzekļiem paredzētās 
teritorijas, kuras tiek lietotas lietusūdeņu apsaimniekošanā, 
caurlaidīgais segums samazinātu nepieciešamību pēc šāda 
veida platībām un palielinātu īpašuma vērtību, saglabājot 
apbūvējamas teritorijas. 

Ekobruģis (Avots:  Immanuel Giel16) 

Caurlaidīgi segumi (Avots:  
https://archpaper.com) 
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3. Vizuālās ietekmes novērtējums un apjomu izvietojuma 

salīdzinājums K. Valdemāra ielas frontē17  

 

I Apjoma novērtējums atbilstoši esošajam brauktuves līmenim. 

Apbūves apjoma izvietojums K.Barona ielas frontē atbilstoši RVC AZ TIAN 611.3.2.4. punktam: 

pie būvlaides gar Krišjāņa Valdemāra ielu veido apbūves pazeminājuma joslu vismaz 6 m 

platumā, kuras augstumu nosaka telpiskajā analīzē ar nolūku nodrošināt RVC raksturīgajam 

apbūves augstumam atbilstošu mērogu pret Krišjāņa Valdemāra ielas plānoto brauktuves 

līmeni.   

 

 

 

                                                           
17 SIA “Arhis Arhitekti” sagatavots materiāls 
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II Apjoma novērtējums atbilstoši plānotajam K.Valdemāra ielas 

brauktuves līmenim. 

Apbūves apjoma izvietojums K.Barona ielas frontē atbilstoši RVC AZ TIAN 611.3.2.4. punktam: 

pie būvlaides gar Krišjāņa Valdemāra ielu veido apbūves pazeminājuma joslu vismaz 6 m 

platumā, kuras augstumu nosaka telpiskajā analīzē ar nolūku nodrošināt RVC raksturīgajam 

apbūves augstumam atbilstošu mērogu pret Krišjāņa Valdemāra ielas plānoto brauktuves 

līmeni. 
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III Apbūves apjoma izvietojums K.Valdemāra ielas frontē atbilstoši 

detālplānojuma risinājumu ietvaros precizētajai būvlaidei un apbūves 

veidošanas nosacījumam.   
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4. Pielikums. Elektroapgādes shēma.  


