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1 DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA   

1.1 Lēmums  par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  
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1.2 Detālplānojuma izstrādes darba uzdevums  
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1.3 Paziņojums pašvaldības tīmekļa vietnē- www.rpbv.lv  
 

 

 

1.4 Publikācija izstrādātāja tīmekļa vietnē 
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1.5 Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēdes 

protokols par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
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1.6 Ziņojums par saņemto institūciju nosacījumu ievērtēšanu   
Institūcija, datums, dokumenta numurs 

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei 

Detālplānojuma izstrādātāja 

komentāri 

1. "Baltcom", SIA,  10.04.2018., Nosacījumi Nr.TN8041002 

Detālplānojuma projekta robežas tuvumā atrodas SIA "BALTCOM" 

publiskais elektronisko sakaru tīkls, tālāk tekstā PEST: 

1. Optiskie piekarkabeļi pa RP SIA "Rīgas Satiksme" balstiem 

pa Krišjāņa Valdemāra ielu. 

2. Optiskie kabeļi SIA „Optron" sakaru kabeļu kanalizācijā pa 

Krišjāņa Valdemāra ielu. 

Informācija ņemta vērā, 

izstrādājot DP risinājumus. 

1. Izstrādājot detālplānojumu, paredzēt PEST Krišjāņa 

Valdemāra ielā saglabāšanu vai, nepieciešamības gadījumā, 

pārvietošanu 

Nosacījums ņemts vērā. 

2. Paredzēt SIA "BALTCOM" PEST ierīkošanu objektā: 

2.1. galalietotāju un abonentu tiesību izvēlēties vairākus 

elektronisko sakaru komersantus nodrošināšanai [ESL 23. pants (1), 

(2)], projektējamo ielu/piebraucamo ceļu sakaru 

inženierkomunikāciju koridorā paredzēt ierīkot koplietošanas 

sakaru kabeļu kanalizāciju atbilstoši saistošie noteikumi Nr. 34 

„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" no 

20.12.2005. p.p. 109-114 

Nosacījums ievērtēts. Skat. DP 

Paskaidrojuma raksta   2.3.6. 

sadaļu, kā arī Grafiskās daļas   

karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

2.2. iespējams perspektīvē projektējamo ēku/būvju pieslēgums 

pie SIA "BALTCOM" optiskā PEST Krišjāņa Valdemāra ielā, 

būvprojekta izstrādei pieprasīt SIA "BALTCOM" tehniskos 

noteikumus 

3. Detālplānojumu saskaņot ar SIA "BALTCOM". 

detālplānojuma materiālus/dokumentus saskaņošanai iesniegt 

digitālā vidē (AutoCad līdz V2015 *.dwg, Microstation *.dgn līdz V8), 

sūtot tos uz e-pastu: network(5)baltcom.lv 

(materiālus/dokumentus sūtīt PIRMS saskaņošanas). 

Nosacījums ņemts vērā. 

2. “Lattelecom”,  16.04.2018..  Nr.        LTN-9365 

Detālplānojuma    projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiska 

materiāla,    atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko 

sakaru līkuma prasībām, nodrošināt īpašumā esošo sakaru 

komunikāciju aizsardzību un nepārtrauktu darbību. 

Nosacījumi ņemti vērā 

izstrādājot DP risinājumus, kā 

arī ievērtējami tālākā 

būvprojektēšanas laikā.  

 
Saglabāt   esošos   elektronisko   sakaru   kabeļu   kanalizācijas   

pievadus,   nepieciešamības   gadījumā,   vai veikt    tās    

file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Bite_Latvija%23_
file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Latvenergo%23_2.2._
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papildināšanu    ar    sakaru    kanāliem    vai    projektēt    un    izbūvēt    

jaunus    kabeļu    kanalizācijas pievadu/us       no       esošās       SIA      

Lattelecom       sakaru       kabeļu       kanalizācijas       ,       risinājumus       

saskaņot projektēšanas gaitā. 

Skat. DP Paskaidrojuma raksta   

2.3.6. sadaļu, kā arī Grafiskās 

daļas   karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 
Ja objekta īpašniekam ir interese par Lattelecom optiskā tīkla 

pakalpojumiem, aicinām aizpildīt un atsūtīt pieteikuma veidlapu uz 

adresi: lattelecom@lattelecom.lv. Papildus informācija 

https://www.lattelecom.lv/majai/kontakti/projektu-saskanosana-

un atlaujas , Sadaļa “ Objekta  pārvaldnieka vai apsaimniekotāja 

pieteikums”. 

Ja sakarā ar Detālplānojuma projekta risinājumiem ir nepieciešamas 

izmaiņas esošajos SIA „Lattelecom” sakaru tīklos, projekta 

saskaņošana iespējama pēc vienošanās noslēgšanas par esošo 

sakaru tīklu pārvietošanu ( pārbūvi/demontāžu ) ar SIA 

„Lattelecom”, izstrādājot atbilstošu projektu komunikāciju 

pārvietošanai ( pārbūvei/ demontāžai ). 

Optisko tīklu , iekārtu demontāžu un tīkla izbūvēs projekta 

risinājumus saskaņot ar SIA „Lattelecom” TEHAD PTN Līniju 

plānošanas sektora, optiskā tīkla tehnoloģiju ekspertiem, Rīgā 

Pērses ielā 8. 

Projekta risinājumos paredzēt vietu    SIA Lattelecom sakaru kabeļu 

kanalizācijas trases pa projektējamajām iekškvartāla    pievadceļiem 

, ielas sarkano līniju robežās , ar iespēju pieslēgties SIA Lattelecom    

esošajām komunikācijām, ievērojot Latvijas Republikas Ministru 

kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 

„ Inženiertīklu izvietojums”. Projekta risinājumus u    trases 

izvietojumu saskaņot    projektēšanas gaitā. 

Paredzēt       sakaru   kabeļu   kanalizācijas   pievadus   no   

projektējamās/   esošās   kabeļu   kanalizācijas   līdz katrai 

telefonizējamai ēkai 

Projekta   risinājumos   paredzēt    lai   projektējamās   un    esošās    

SIA   Lattelecom   komunikācijas,       kabeļu kanalizācijas   akas   

atrastos   ārpus   ielu   un   piebraucamo   ceļu      braucamās      daļas,   

zaļajā   zonā   vai   zem gājēju ietves 

Projektēt, demontēt/ būvēt elektronisko sakaru tīklu atļauts tikai 

elektronisko sakaru jomā sertificētajām specialistiem, kas saņēmuši 

būvprakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Paredzēt   ēkās    iekštelpu    elektronisko    sakaru    tīkla    kabeļu    

šahtas    un/vai    caurules,    stāvvadus.    Katrā stāvā,   kāpņu   telpā,   
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paredzēt   risinājumu,   lai   no   sakaru   tīkla   kabeļu   šahtas   un/vai   

caurules,   stāvvada varētu ieguldīt abonentu kabeļus līdz telpām. 

Paredzēt ēkās koplietošanas telpās, vietu elektronisko sakaru 

kabeļu skapja/u izvietošanai.    Vietas izvēle, nodrošināt Operatoram 

iespēju jebkurā laikā netraucētu, brīvi piekļūt elektronisko sakaru 

tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai. 

Ēkās/ telpās iekšējos telekomunikāciju tīklus izbūvēt pēc 

nepieciešamības, no rezervētās vietas, ievērojot valsts normatīvos 

aktus un „Eiropas standarta EN 50173_1 2011” tehniskās prasības. 

Ja nepieciešams, Veikt esošo kabeļu kanalizācijas aku lūku 

līmeņošanu atbilstoši projektējamā seguma līmenim, nepazeminot 

to esošās vertikālās atzīmes    un    lūku nomaiņu atkarībā no slodzes. 

Pēc elektronisko sakaru komunikāciju izbūves/ demontāžas darbu 

veikšanas izpilddokumentācija nododama , SIA Lattelecom PPUD RN 

Tīkla uzraudzības sektoru Kleistu ielā 5, Rīgā. 

Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. 

panta, 4. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā 

īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā 

nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem. 

Augstāk   minēto   darbu   izpildei   nepieciešama   projekta   izstrāde.   

Projektēšanas  un   izbūves   darbi   veicami saskaņā ar SIA 

„Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes 

gadījumā to saskaņot ar: 

1. SIA „Lattelecom”    PPUD RN, Kleistu ielā 5, Rīgā , nododot 

projekta vienu eksemplāru. 

2. Ēku, zemes gabalu īpašniekiem, pilnvarotam personām. 

3. SIA “ Lattelecom” TEHAD ,Rīgā Pērses ielā 8. 

3. „Latvenergo”, AS, 09.04.2018., 01VD00-32/1119 

Veicot detālplānojuma izstrādi minētajā teritorijā, lūdzam ievērot 

Aizsargjoslu likuma un MK noteikumu “Elektronisko sakaru tīklu 

ierīkošanas un būvniecības kārtība” prasības. Inženierkomunikāciju 

izvietojumu teritorijā lūdzam plānot tā, lai tas atbilstu Latvijas 

būvnormatīva LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” prasībām 

Nosacījums ņemts vērā.  

Skat. DP Paskaidrojuma raksta   

2.3.4. sadaļu, kā arī Grafiskās 

daļas   karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns”, 

‘Šķērsprofili”, “Esošie teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi” 

un “Plānotie teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi” 

file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Latvenergo%23_
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4. Latvijas mobilais telefons, SIA, 24.04. 2018., Nr. 585/ZN 

 Izstrādājot konkrēto detālplānojuma projektu, lūdzam paredzēt 

iespēju konkrētajā teritorijā uzstādīt un ekspluatēt elektronisko 

sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas, 

elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās 

inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu 

komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu 

tuvumā. 

Nosacījums ievērtēts. Skat. DP 

Paskaidrojuma raksta   2.3.6. 

sadaļu, kā arī Grafiskās daļas   

karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

5. „Gaso”, AS,  10.04.2018., Nr.15.1-2/1053  

Atbildot uz Jūsu 28.03.2018. iesniegumu Nr. 18/33 par 

nosacījumiem detālplānojuma izstrādei teritorijai Balasta dambī 2, 

Rīgā, akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk - Sabiedrība) informē, ka 

minētajā teritorijā atrodas sadales gāzesvads ar spiedienu līdz 0.4 

MPa. 

 

Informācija ņemta vērā, 

izstrādājot DP risinājumus. 

Plānotajiem patērētājiem Balasta dambī 2, Rīgā gāzes apgāde 

iespējama no sadales gāzesvada ar spiedienu līdz 0.4 MPa, kas 

atrodas minētajā teritorijā 

1) detālplānojumā uzrādīt esošā sadales gāzesvada ar spiedienu 

0.4 MPa  novietni; 
Nosacījumi ievērtēti. Skat. DP 

Paskaidrojuma raksta   2.3.8. 

sadaļu, kā arī Grafiskās daļas   

karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

2) paredzēt sadales gāzesvada ar spiedienu 0.4 MPa novietni 

projektējamo ielu sarkanajās līnijās vai inženierkomunikāciju 

koridoros atbilstoši Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, 

Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” un 

citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām 

3) paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa 

izbūvei katram patērētājam atsevišķi; 

4) izstrādāto detālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības: Rīgas 

iecirkni, Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās 

attīstības daļu; 

5) detālplānojuma grafisko daļu (zemesgabalu sadalījums, 

inženiertehnisko komunikāciju izvietojuma shēma) digitālā veidā 

(*.dwg formātā) iesniegt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības 

departamenta Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai; 

6) tehniskos noteikumus konkrēto objektu gāzes apgādei 

patērētājam pieprasīt Sabiedrības  Perspektīvās attīstības daļā, pēc 

detālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā. 
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6. „Latvijas Valsts ceļi”, VAS, 09.04.2018., 5.1./3997 

1) projektam jāatbilst Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas 

vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi” prasībām 

Nosacījums ņemts vērā.  

 

2) detālplānojuma teritorijai nepieciešamo autostāvvietu skaitu un 

parametrus paredzēt atbilstoši LR Valsts standarta LVS 190-7 

”Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi” prasībām 

Autostāvvietu skaits nosakāms 

atbilstoši RVC AZ TP prasībām.  

3) izstrādāt perspektīvo satiksmes organizācijas shēmu, nodrošinot 

teritorijas iekļaušanos kopējā pilsētas transporta un ielu tīklā; 

Skat. Grafiskās daļas karti 

Satiksmes organizācijas 

risinājumi esošajā transporta 

infrastruktūrā, teritorijas 

vertikālais plānojums.  Un DP 

paskaidrojuma raksta daļu 2.2. 

Transporta risinājumi.  

7. „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, VAS,  28.03.2018., 30.04-01/15/00/627 

1. Blakus izstrādājamā detālplānojuma teritorijai, Krišjāņa 

Valdemāra ielā (nobrauktuve gar Vanšu tiltu), Rīgā, atrodas LVRTC 

elektronisko sakaru komunikācijas (kabeļu kanalizācija un tajā 

ieguldītie sakaru kabeļi); 

Informācija ņemta vērā, 

izstrādājot DP risinājumus.  

2. Detālplānojuma teritorijā Balasta dambī 2 pašreiz neatrodas 

LVRTC inženierkomunikāciju objekti 

3. Detālplānojumā jāparedz LVRTC kabeļu kanalizācijas tīkla izbūve 

ar pievadiem, kas savstarpēji saistītu apbūvējamās teritorijas ēkas 

Balasta dambī 2, optisko kabeļu ieguldīšanai. Jāparedz kabeļu 

kanalizācijas izbūve Balasta dambī 2 ēku teritorijā izbūvētā kabeļu 

kanalizācijas tīkla pieslēgumam pie esošās LVRTC sakaru kabeļu 

kanalizācijas Krišjāņa Valdemāra ielā, Rīgā. Šī sakaru infrastruktūra 

ir paredzēta, lai nodrošinātu jebkura elektronisko sakaru operatora 

pakalpojumu sniegšanas iespējas objektos detālplānojuma 

teritorijā; 

Nosacījums ievērtēts. Skat. DP 

Paskaidrojuma raksta   2.3.6. 

sadaļu, kā arī Grafiskās daļas   

karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

4. Konkrētā kabeļu kanalizācijas tīkla izbūve projektējamajā 

teritorijā kabeļu kanalizācijas šī tīkla pieslēgumam pie sakaru kabeļu 

kanalizācijas Krišjāņa Valdemāra ielā, izbūve jāsaskaņo ar LVRTC 

būvprojekta izstrādes laikā 

 

5. Izstrādātais detālplānojuma projekts ir jāsaskaņo ar LVRTC, un ir 

jāsaņem LVRTC atzinums par to. 

 

8. „OPTRON", SIA, 17.04.2018., 156/2018 

 Detālplānojuma teritorijai Rīgā, Balasta dambī 2 (kad.Nr. 

01000620137) robežās atrodas SIA „OPTRON” elektronisko sakaru 

tīkla pievads Preses nama kompleksam no Kr. Valdemāra ielas. 

 Informācija ņemta vērā, 

izstrādājot DP risinājumus. 
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Detālplānojumā ir nepieciešams paredzēt plānotas apbūves objektu 

pieslēgumu iespēju gan esošajām SIA „OPTRON” elektronisko 

sakaru tīklam (kabeļu kanalizācijai) Kr. Valdemāra ielā, gan 

perspektīvai trasei Balasta dambī. 

Nosacījums ievērtēts. Skat. DP 

Paskaidrojuma raksta   2.3.6. 

sadaļu, kā arī Grafiskās daļas   

karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

9. „Rīgas Gaisma”, Rīgas pašvaldības aģentūra, 05.04.2018., RG-18-153-nd 

Pie objekta „Detālplānojuma izstrādei teritorijai Rīgā, Balasta dambī 

2 (kadastra Nr. 0100 062 0137)", saglabāt Rīgas pašvaldības 

aģentūras „Rīgas gaisma" esošos un projektējamos (TN Nr. 71/18 

izdoti SIA „Arhis Arhitekti", Balasta dambī l-k2) apgaismes tīklus pa 

Krišjāņa Valdemāra ielu, Balasta dambi to sarkanajās līnijās. 

Informācija ņemta vērā, 

izstrādājot DP risinājumus. Skat. 

DP Paskaidrojuma raksta   2.3.5. 

sadaļu, kā arī Grafiskās daļas   

karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

10. Rīgas Domes pilsētas attīstības departaments, 16.04.2018 Nr. DA-18-1995-nd 

Papildus Darba uzdevumā minētajam, Departaments vērš uzmanību 

uz šādiem nosacījumiem, kas izriet no Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas teritorijas plānojuma un Saistošo noteikumu 

prasībām, un, kas respektējami, izstrādājot detālplānojumu: 

1. Pirms detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas to 

izskatīt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē, 

ievērojot Saistošo noteikumu 718.1. un 718.2.apakšpunktu 

prasības. 

DP risinājumi skatīti Rīgas 

vēsturiskā centra saglabāšanas 

un attīstības padomes 

310.sēdē, kas notika 2018. gada 

11. aprīlī.  Skat. protokolu 

Kopsavilkuma 1.5 sadaļā.  

2. Veikt risinājuma vizuālās ietekmes uz mantojumu, t.sk. 

Rīgas vēsturisko centru, analīzi, sagatavojot vizualizācijas no 

vēstules pielikumā norādītajiem skatu punktiem 

Nosacījums ņemts vērā. Skat DP 

sadaļu Izpētes, 4_Vizuālās 

ietekmes analīze.  

3. Noteikt detālplānojuma teritorijā esošo ēku 

kultūrvēsturiskās vērtības līmeni atbilstoši Ministru kabineta 

08.03.2004. noteikumiem Nr.127 “Rīgas vēsturiskā centra 

saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”. 

DP izstrādes ietvaros tiek veikta 

ēku kultūrvēsturiskās vērtības 

līmeņa noteikšana.  

11. Rīgas domes Satiksmes departaments, 27.04.2018, DS-18-1090-nd 

1. Piebraukšana jaunizveidotajiem gruntsgabaliem 

iespējama no Balasta dambja vai Krišjāņa Valdemāra ielas. 

Nosacījumi ņemti vērā. Skat DP 

Paskaidrojuma raksta sadaļu 

2.2. Transporta risinājumi, kā 

arī Grafiskās daļas kartes 

“Satiksmes organizācijas 

risinājumi esošajā transporta 

infrastruktūrā, teritorijas 

vertikālais plānojums” un  

“Satiksmes organizācijas 

risinājumi plānotajā transporta 

2. Piebraukšanu jaunizveidotajiem gruntsgabaliem no Krišjāņa 

Valdemāra ielas iespējams organizēt tikai ar labajiem pagrieziena 

manevriem; 

3. Pieslēgumus iekškvartāla ielai projektēt atbilstoši plānotajām 

transporta 

4. Iekškvartāla ceļus veidot atbilstoši "E" kategorijas parametriem; 
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5. Iekškvartāla ielām neparedzēt sarkanās līnijas; infrastruktūrā, teritorijas 

vertikālais plānojums”, kā arī 

grafiskās daļas karti 

“Šķērsprofili”.  

   

6. Izstrādāt ielu tīkla attīstības un satiksmes organizācijas shēmu, 

tai skaitā gājēju kustības organizāciju. Jaunām ielām izstrādāt 

perspektīvo šķērsprofilu; 

7. Paredzēt esošo un projektējamo infrastruktūras sasaisti; 

8. Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru gājēju un velobraucēju 

satiksmei, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

9. Lietus un drenāžas ūdeņus iespējams novadīt Zunda kanālā, pēc 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nosacījumiem. 

Nepieļaut virszemes ūdeņu no objekta nokļūšanu uz ielas, tie 

jāpārtver un jānovada teritorijā ārpus ielas sarkanajām līnijām; 

10. Iekšējā ceļa tīkla izveidē ņemt vērā plānotās transporta 

plūsmas; 

11. Nodrošināt normatīviem atbilstošus grunts ģeoloģiskos 

apstākļus teritoriju ekspluatācijai; 

12.Detālplānojuma   risinājumus   izstrādāt   saskaņā   ar   Rīgas   

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas 

valsts standartiem ceļu projektēšanas nozarē; 

13.Paredzētie transporta satiksmes risinājumi nedrīkst pasliktināt 

situāciju publiskajā ielu tīklā;  

14. Izstrādājot būvprojektu, tehnisko noteikumu prasības 

publiskajam ielu tīklam var tikt mainītas ņemot vērā tā brīža 

infrastruktūru. 

12. „Rīgas satiksme”, RP SIA,   19.04.2018. Nr. KOR-IZEJ-JP/2018/866 

1. neveidot jaunus pieslēgumus pie K.Valdemāra ielas daļas, 

kur šobrīd atrodas sabiedriskā transporta pieturvieta "Ķīpsala" 

virzienā uz centru; 

Nosacījumi ņemti vērā. Skat DP 

Paskaidrojuma raksta sadaļu 

2.2. Transporta risinājumi, kā 

arī Grafiskās daļas kartes 

“Satiksmes organizācijas 

risinājumi esošajā transporta 

infrastruktūrā, teritorijas 

vertikālais plānojums” un  

“Satiksmes organizācijas 

risinājumi plānotajā transporta 

infrastruktūrā, teritorijas 

vertikālais plānojums”, kā arī 

grafiskās daļas karti 

“Šķērsprofili”.  

2. veidojot pieslēgumus K.Valdemāra ielas brauktuvei, 

iebraukšanu teritorijā organizēt ar labajiem pagriezieniem; 

3. saglabāt esošās pieturvietas platformas garumu vai 

pārbūves gadījumā nodrošināt vismaz 40 m taisnu garumu no 

pieturvietas zīmes staba; 
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4. pārbūves   gadījumā   sabiedriskā  transporta   pieturvietas   

projektēšanā   ievērot   šādus nosacījumus: 

4.1.pieturvietas platformas apmaļu augstumu projektēt atbilstoši 

pielikumā Nr.l norādītajiem parametriem, tā nodrošinot ērtu 

autobusa, trolejbusa paceļamo platformu izmantošanu un novēršot 

iespēju rast mehāniskus bojājumus, transportlīdzeklim apstājoties 

pieturvietā; 

4.2. pieturvietu labiekārtot atbilstoši vides pieejamības 

prasībām, paredzot taktilā bruģa ieklāšanu un nepieciešamības 

gadījumā slīpu uzbrauktuvju izbūvi; 

4.3. pieturvietu zonās nodrošināt mākslīgo apgaismojumu; 

4.4. paredzēt nojumes ierīkošanu, to konstruktīvo risinājumu 

projektējot atbilstoši pēdējos divos gados Rīgas pilsētā uzstādīto 

nojumju paraugam, kā arī nodrošināt elektroenerģijas pieslēgumu 

ar jaudu 3kW. Projektējot nojumes novietni, ievērot pielikumā Nr, 1 

norādītos parametrus; 

4.5. lai nodrošinātu elektroniskā tablo uzstādīšanas iespēju 

pieturvietā, paredzēt tā ierīkošanas un stiprināšanas risinājumus, 

paredzētajai slodzei atbilstošus pamatus, kā arī nepieciešamo 

inženiertīklu (apakšzemes) nodrošinājumu iekārtām ar sekojošiem 

parametriem: 

4.5.1. tablo aptuvenie izmēri 1350x670xl30mm, iekārtu kopējais 

svars ap 55kg, izvietošanas augstums no zemes - 3m līdz tablo 

apakšējai malai; 

4.5.2. maksimālā patēriņa jauda - 210W, sprieguma nomināls 

230V AC, frekvences nomināls 50Hz; 

4.5.3. virs informācijas displeja, uz konsoles izvietojama 

novērošanas kamera, svars ap 1,2kg; 

Nosacījumi ņemami vērā 

būvprojektēšanas ietvaros.  

5. darbus veikt, netraucējot sabiedriskā transporta kustību; 

6. nodrošināt būvprojekta robežās esošo RP SIA "Rīgas 

satiksme" kontakttīkla balstu un uzkarsistēmas elementu 

saglabāšanu 

7. ja nav iespējams saglabāt esošo kontakttīkla 

infrastruktūru, jāparedz kontakttīkla pārbūves projekta izstrāde un 

tā realizācija; 
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8. nodrošināt esošo RP SIA "Rīgas satiksme" kabeļu 

aizsardzību un saglabāšanu (Kr.Valdemāra ielā l0gab., Āzenes ielā 

2gab.); 

9. gadījumā, ja līdz būvniecības uzsākšanai Balasta dambī 

tiks ierīkotas Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, saglabāt tās 

un to apkalpošanai ierīkotos infrastruktūras objektus, nesamazinot 

autostāvvietu skaitu; 

10. gadījumā, ja būvprojekta risinājumi paredzēs RP SIA "Rīgas 

satiksme" maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu (EKI) 

pārvietošanu, būvprojekta ietvaros izstrādāt ārējo elektroapgādes 

tīklu (ELT) projektu EKI elektrokabeļu pārbūvei, projektējamā EKI 

novietni iepriekš saskaņojot ar RP SIA "Rīgas satiksme" 

Autostāvvietu vadītāja vietnieku S.Gusevu, tālr.67605843. 

Izdevumus, kas saistīti ar ELT projekta izstrādi un realizāciju, sedz 

pasūtītājs; 

11. gadījumā, ja līdz būvniecības uzsākšanai Balasta dambī tiks 

ierīkotas Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas un būvniecības 

laikā paredzama to aizņemšana, pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma un 

jānoslēdz līgums par maksas autostāvvietu teritorijas lietošanu 

atbilstoši Rīgas domes 05.02.2013. saistošajiem noteikumiem 

Nr.206 „Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu 

apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi"; 

12. pamatojoties uz Latvijas būvnormatīva LBN 202-15 

"Būvprojekta saturs un noformēšana" 5.punktu, pēc projekta 

akceptēšanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt glabāšanai RP SIA 

"Rīgas satiksme" Būvprojektu izskatīšanas komisijā šādu 

būvprojekta daļu un sadaļu eksemplārus drukātā un digitālā (CD 

diskā) veidā: 

12.1. ārējās elektroapgādes tīklu (ELT) projektu (pie nosacījuma, 

ja tiek veikta RP SIA "Rīgas satiksme" EKI pārvietošana); 

12.2. ELT un EST daļas pieturvietu labiekārtošanai. 

Informējam, ka detālplānojuma tuvumā saglabāsies esošā 

sabiedriskā transporta pieejamība Kr. Valdemāra ielā, Kalnciema 

ielā un Daugavgrīvas ielā. 

Norādām, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.pantu 

elektrotransporta kontakttīkla konstrukcijas un elektrotransporta 

barojošie elektrokabeļi ietilpst ceļu inženierbūvju sastāvā un to 

ekspluatācijā jāievēro šī likuma 7.1 panta nosacījumi par nekustamā 

īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumiem. 
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13. „Rīgas Siltums”,  11.04.2018., 2.24/2032 

Atbildot uz jūsu 2018.gada 28.marta vēstuli Nr. 18/33 par 

nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei teritorijai Balasta 

dambī 2, Rīgā, informējam, ka no Raņķa dambja puses, gar Balasta 

dambi un gar Āzenes kanālu ir izbūvēti AS "RĪGAS SILTUMS" 

bezkanāla siltuma tīkli Dn150 mm. Dotajā teritorijā ir izvietoti arī 

kanālā esoši (nedarbojošies) siltuma tīkli Dn250 mm un Dn50 mm, 

kā arī citiem resoriem piederoši siltuma tīkli. 

Informācija ņemta vērā, 

izstrādājot DP risinājumus.  

Esam gatavi nodrošināt ar centralizēto siltumapgādi perspektīvo 

objektu iepriekš minētajā teritorijā pēc detalizētākas informācijas 

saņemšanas par jauno objektu un tam nepieciešamo siltuma 

daudzumu. 

Jaunās iekškvartāla ielas šķērsprofilā jāparedz perspektīvo 

siltumtīklu izvietojums lokālplānojumā aplūkotās teritorijas 

turpmākai siltumapgādei. 

Skat. DP Paskaidrojuma raksta   

2.3.7. sadaļu, kā arī Grafiskās 

daļas   karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

Lokālplānojums jāizstrādā saskaņā ar pastāvošiem normatīviem. 

Atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem" 56.3. apakšpunktam izstrādātais lokālplānojums 

jāiesniedz AS „RĪGAS SILTUMS" atzinuma saņemšanai 

 

14. „Rīgas Ūdens”, SIA, 05.04.2018., 2018-7.9-545 

Esošās ēkas zemes gabalā Balasta dambī 2 (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 0100 062 0137) pievienotas DN 300 mm kvartāla 

ūdensvada diviem DN 200 mm pievadiem un DN 300 mm ielas 

ūdensvada diviem DN 250 mm pievadiem Balasta dambī un sadzīves 

un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas notekūdeņu novadīšana tiek 

risināta DN 400 mm cauruļvadā Zunda krastmalā 

Informācija ņemta vērā, 

izstrādājot DP risinājumus. 

Detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar LBN 008-14 „Inženiertīklu 

izvietojums”, Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas valsts 

standartiem (LVS), Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, 

Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumiem 

Nr.174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu un lietošanu”, Rīgas domes 15.12.2017. saistošajiem 

noteikumiem Nr.17 „Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 

saistošie noteikumi” un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. 

Nosacījums ņemts vērā.  

Skat. DP Paskaidrojuma raksta   

2.3.1., 2.3.2. un 2.3.3. sadaļu, kā 

arī Grafiskās daļas   karti 

“Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Rīgas_Siltums%23_
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Informējam, ka plānojot pievienoties pilsētas sadzīves un ražošanas 

notekūdeņu kanalizācijas DN 400 mm cauruļvadam Zunda 

krastmalā būvniecības ieceri papildus saskaņot ar Rīgas Tehniskās 

universitātes administrāciju (par notekūdeņu novadīšanu un 

pārsūknēšanu). 

DP izstrādes ietvaros veikta 

risinājumu saskaņošana ar RTU, 

noslēdzot sadarbības līgumu.  

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta 

9.punktu lietus notekūdeņu savākšana lietus kanalizācijas sistēmās 

nav sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi. Tādēļ lietus 

notekūdeņu novadīšana sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajā centralizētajā 

kanalizācijas sistēmā ir aizliegta. 

Nosacījums ņemts vērā.  

Projektējamiem objektiem pieprasīt konkrētus tehniskos 

noteikumus 

 

15. „Sadales tīkls”, AS,  11/04/2018., 30AT10-05/161 

1. Izstrādājamo plānojumu aptverošajā teritorijā Balasta 

dambī 2 (zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 062 0137), 

Rīgā atrodas esošie AS "Sadales tīkls" piederošie elektroapgādes 

objekti (lOkV 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). 

Informācija ņemta vērā, 

izstrādājot DP risinājumus. 

2. Plānojuma teritorijā esošo elektrotīklu un būvju 

novietojumam jāatbilst spēkā esošā normatīvā regulējuma, tajā 

skaitā Latvijas būvnormatīvu, prasībām 

Nosacījums ņemams vērā 

būvprojektēšanas ietvaros.  

3. Plānojuma ietvaros jāizstrādā perspektīvajā teritorijā 

paredzēto objektu elektroapgādes shēma un plānotā risinājuma 

attēlojums uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna, iekļaujot informāciju 

par paredzētajām kabeļu zonām, kabeļu skaitu tajās, 

transformatoru apakšstaciju, komutācijas punktu, sadalņu u.c. 

elektroapgādes objektu iespējamo novietojumu. Elektroapgādes 

risinājumi jāizstrādā saskaņā ar detālplānojuma paredzēto objektu 

elektrisko slodžu orientējošiem aprēķiniem. 

Nosacījums ņemts vērā. Skat. 

DP Paskaidrojuma raksta     

2.3.4. sadaļu, kā arī Grafiskās 

daļas   karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

4. Lai precizētu paredzamo objekta slodžu pieslēguma vietu, 

nepieciešams aizpildīt tiešsaistes pieteikuma formu klientu portālā 

www.e-st.lv vai pieteikuma veidlapu "Jauns pieslēgums, slodzes 

izmaiņas vai pieslēgums uz laiku (līdz 24 mēnešiem)", norādot 

nepieciešamo jaudu, spriegumu un citu informāciju, kas prasīta 

veidlapā. Pieteikumam nepieciešams pievienot detalizētu skici/-es 

ar plānoto/-ajiem apbūves risinājumu/-iem, sarkano līniju 

izvietojumu un paredzēto slodžu sadalījumu. Aizpildīto pieteikumu 

un pieteikuma veidlapā norādīto dokumentu kopijas var sūtīt uz e-
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pastu st@sadalestikls.lv vai arī AS "Sadales tīkls" pa pastu uz adresi 

Smerļa ielā 1, Rīgā, LV-1006. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks 

izstrādāti tehniskie noteikumi plānotajam objekta slodzes 

pieslēgumam un informācija par iespējamajām elektrotīkla 

pieslēguma ierīkošanas izmaksām 

5. Plānojumā jāuzrāda visi esošie un plānotie energoapgādes 

objekti (transformatoru apakšstacijas, vidsprieguma un 

zemsprieguma elektropārvades līnijas u.c. objekti), 

inženierkomunikāciju koridori un elektroapgādes objektu 

aizsardzībai un ekspluatācijai nepieciešamās aizsargjoslas, kas 

noteiktas Aizsargjoslu likuma 16. pantā (skat. pielikumā shēmu ar 

esošajiem energoapgādes objektiem un to pietuvināto atrašanās 

vietu). Aktuālo informāciju par detālplānojuma teritorijā esošajiem 

elektrotīkliem var saņemt AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas tehniskās 

daļas Projektu nodaļā (Smerļa ielā 1, 119.kab., Rīgā, pirmdienās, 

otrdienās un ceturtdienās pīkst. 10.00 - 12.00 un 12.45 - 16.30, 

trešdienās pīkst. 12.45 - 16.30 un piektdienās pīkst. 12.45 - 15.00), 

pieprasot informāciju no planšetēm: 89-G-9, 89-G-10, 89-G-13, 89-

G-14 

Nosacījums ņemts vērā. Skat. 

DP Paskaidrojuma raksta     

2.3.4. sadaļu, kā arī Grafiskās 

daļas   karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

6. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un 

būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un 

sadales būvju būvnoteikumi". 

7. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju 

izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".  Pie  

esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina 

ērta piekļūšana AS "Sadales tīkls" personālam, autotransportam u. 

c. tehnikai. 

8. Izstrādājot teritorijas plānojumu, ievērot īpašuma 

lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju 

aizsargjoslās, kas noteikti Aizsargjoslu likumā (īpaši 35. un 45. panta 

prasības). 

9. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju 

un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka 

MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika" - 3. un 8. - 11. Punkts. 

10. Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, tad 

paredzēt to pārnešanu atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, 

noteikumiem u. c. normatīvajiem aktiem. Elektroietaišu 

pārvietošanai nepieciešams saņemt AS "Sadales tīkls" tehniskos 

noteikumus. Atbilstoši Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļai, esošo 
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energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas 

nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem. 

11. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, 

elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora 

un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un 

lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas 

tirdzniecības un lietošanas noteikumi". 

12. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes 

palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu "Sistēmas 

pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem". 

13. Plānojuma paskaidrojošā daļā jāiekļauj informācija, ko 

nosaka Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. pants 

14. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ 

nepieciešams objektus aizsargāt, darbi jāveic pēc saskaņošanas ar 

attiecīgā objekta īpašnieku. 

15. Plānojumu grafiskās daļas izstrādei izmanto aktualizētu 

augstas detalizācijas topogrāfisko plānu (LKS 92-TM koordinātu 

sistēmā) tādā mērogā, kāds noteikts pašvaldības izsniegtajā darba 

uzdevumā un nodrošina plānotā elektroapgādes risinājuma 

informācijas pārskatāmību. 

16. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un 

tā augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes 

tehnisko risinājumu jāiesniedz saskaņošanai AS "Sadales tīkls" Tīkla 

pārvaldības funkcijas Rīgas pilsētas tehniskās daļas Projektu nodaļā, 

pirmdienās, trešdienās, piektdienās no pīkst. 8.00 līdz 12.00 un 

otrdienās, ceturtdienās no pīkst. 13.00 līdz 16.30. Plānojuma 

atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma saņemšanas. 

16. Veselības inspekcija, 04.04.2018., 2.3.3-4/9104/ 

1) Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta 2014. gada 14. 

oktobra noteikumu Nr. 628  „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” ievērošanu; 

Nosacījums ņemts vērā 

2) publisko un dzīvojamo objektu, piebraucamo ceļu, 

autostāvvietu izvietošanu un attālumus no autostāvvietām un 

vides pieejamības nodrošināšanu saskaņā ar spēkā esošajiem 

būvnormatīviem un Rīgas domes 2005. gada 20. decembra 

saistošiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” un 2006 gada 7. februāra saistošiem 

noteikumiem Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības 

zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Nosacījums ņemts vērā 
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3) objektu pievienošanu centralizētiem  ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkliem 

Skat. DP Paskaidrojuma raksta   

2.3.1., 2.3.2. un 2.3.3. sadaļu, kā 

arī Grafiskās daļas   karti 

“Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

4)pasākumus, lai nodrošinātu trokšņa līmeni plānotajā teritorijā un 

projektējamās apbūves telpās saskaņā ar Ministru kabineta 

2014.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība 

Skat. DP Paskaidrojuma raksta   

1.5.2. un 1.5.3. sadaļu.  

5) inženierkomunikāciju izvietošanu ievērojot Ministru 

kabineta 2004. gada 30. septembra noteikumus Nr.574 „Noteikumi 

par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"; 

Skat. DP  Grafiskās daļas   karti 

“Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

6) piekļūšanas un apkalpes iespējas visām detālplānojumā 

projektētajām objektiem 

Skat DP Paskaidrojuma raksta 

sadaļu 2.2. Transporta 

risinājumi, kā arī Grafiskās daļas 

kartes “Satiksmes organizācijas 

risinājumi esošajā transporta 

infrastruktūrā, teritorijas 

vertikālais plānojums” un  

“Satiksmes organizācijas 

risinājumi plānotajā transporta 

infrastruktūrā, teritorijas 

vertikālais plānojums”, kā arī 

grafiskās daļas karti 

“Šķērsprofili”. 

17. Vides pārvalde, Rīgas domes mājokļu un vides departaments, 13.04.2018., DMV-18-

1214-nd  

Gaiss 

Saskaņā ar Rīgas domes (turpmāk – RD) 22.09.2015. saistošajiem 

noteikumiem Nr.167 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu 

un siltumapgādes veida izvēli” detālplānojuma teritorija saskaņā ar 

slāpekļa dioksīda (NO2) zonu karti daļēji atrodas I gaisa 

piesārņojuma teritoriālajā zonā, kur NO2 gada vidējā koncentrācija 

pārsniedz pieļaujamo normatīvu un ir lielāka par 40 µg/m3 un daļēji 

arī II zonā, bet saskaņā ar daļiņu PM10 zonu karti detālplānojuma 

teritorija atrodas II gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā. 

Izstrādājot detālplānojumu, attiecībā uz siltumapgādes veida izvēli, 

jāievēro RD 22.09.2015 saistošo noteikumu Nr.167 5. un 6.punkta 

prasības. 

DP izstrādes ietvaros veikts 

Piesārņojošo vielu gaisā 

aprēķins un novērtējums, to 

starp, nosakot NO2  summāro 

gada vidējo koncentrāciju (kopā 

ar fonu). Skat. DP sadaļu 

“Izpētes”. 
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Tā kā detālplānojuma teritorija saskaņā ar RD 22.09.2015. saistošo 

noteikumu Nr.167 slāpekļa dioksīda (NO2) zonu karti daļēji atrodas 

II gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā, ievērot RD 20.12.2005. 

saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” 130.2  punkta prasības, kas nosaka, ja 

būvniecību plāno teritorijā, kas saskaņā ar RD 22.09.2015. 

saistošajiem noteikumiem Nr.167 “Par gaisa piesārņojuma 

teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli” atrodas II gaisa 

piesārņojuma teritoriālajā zonā attiecībā uz slāpekļa dioksīdu (NO2 

), un šīs būvniecības rezultātā tiks uzbūvēta vai ierīkota stacionāra 

iekārta, kura radīs piesārņojošās vielas NO2  emisiju, vai 

transportlīdzekļu novietne ar vairāk nekā 50 transportlīdzekļu 

ietilpību vai ar transportlīdzekļu mainību uz vienu transportlīdzekļu 

novietni, lielāku par 2 transportlīdzekļiem jebkurā diennakts stundā, 

būvniecības ierosinātājs iesniedz Būvvaldē iecerētās darbības 

rezultātā plānoto piesārņojošās vielas NO2  summāro gada vidējo 

koncentrāciju (kopā ar fonu), to izvērtējot Būvvalde nosaka 

pasākumus slāpekļa dioksīda koncentrācijas mazināšanai. 

 

Ievērot RD 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 130.3  punkta prasību, 

izstrādājot lokālplānojumus teritorijās, kur piesārņojošās vielas 

slāpekļa dioksīda (NO2) pieļaujamais robežlielums gadā  cilvēka 

veselības aizsardzībai pārsniedz vai ir tuvu pieļaujamam 

normatīvam  40 µg/m3  (I un II gaisa piesārņojuma teritoriālās 

zonas),  paredzēt vienu vai vairākus pasākumus slāpekļa dioksīda 

emisiju mazināšanai atbilstoši konkrētās teritorijas īpašajiem 

apstākļiem, piemēram, autotransporta kustības ierobežošanu, 

autonovietņu skaita samazināšanu, sabiedriskā transporta 

pieejamības palielināšanu, apstādījumu teritoriju platību 

palielināšanu u.c. pasākumus. 

Informācija ņemta vērā, 

izstrādājot DP risinājumus. 

 

Skat DP Paskaidrojuma raksta 

1.5.2. sadaļu un TIAN 2.4. daļu.   

Troksnis. 

Detālplānojuma teritorija ir pakļauta intensīvas autosatiksmes 

radītam troksnim no Kr.Valdemāra ielas un Balasta dambja. 

Atbilstoši Rīgas pilsētas vides trokšņa stratēģiskajai kartei 

(2015.gads) pie Kr.Valdemāra ielas un Balasta dambja dienas 

trokšņa rādītāji tiek prognozēti 70 – 75 dB(A) robežās, vakara 

trokšņa rādītāji ir 65 – 70 dB(A) robežās un nakts trokšņa rādītāji – 

60 – 65 dB(A). Šāds trokšņa piesārņojums par 10 dB pārsniedz 

Ministru kabineta 2014.gada noteikumos Nr.16 “Trokšņa 

novērtēšanas un pārvaldības kārtība” dienā, vakarā un naktī 

noteiktos trokšņa robežlielumus jauktas apbūves teritorijām, tai 

skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorijām (ar dzīvojamo 

apbūvi). Nosakot detālplānojuma teritorijā projektējamo ēku 

 

Informācija ņemta vērā, 

izstrādājot DP risinājumus. 

 

Skat DP Paskaidrojuma raksta 

1.5.3. sadaļu un TIAN 2.4. daļu.   
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izmantošanas funkcijas, ieteicams izvairīties no dzīvokļu un it īpaši 

guļamtelpu un atpūtas telpu, kā arī viesnīcu numuru izvietošanas 

detālplānojuma perifērijā pret ielām ar intensīvu autosatiksmi. 

Teritorijas perifērijā izvietoto ēku projektos izvērtēt to fasāžu 

ierobežojošo konstrukciju skaņas izolācijas īpašības, vadoties pēc 

būvnormatīva LBN 016-15 “Būvakustika” norādēm ar mērķi 

nodrošināt ēkā izvietoto telpu trokšņa rādītāju atbilstību Ministru 

kabineta 2014.gada noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība” noteiktajiem trokšņa robežlielumiem telpās, 

atbilstoši to funkcijām  

Ūdensapgāde, kanalizācija, meliorācija, piesārņojums, 

rūpnieciskais risks 

1. Ūdensapgādi paredzēt no pilsētas centralizētā ūdensvada. 

Sadzīves notekūdeņu novadīšanu paredzēt pilsētas centralizētajos 

notekūdeņu tīklos atbilstoši 2005.gada 20.decembra Rīgas domes 

saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” 97. un 971.punktam.  

Skat. DP Paskaidrojuma raksta   

2.3.1., 2.3.2. un 2.3.3. sadaļu, kā 

arī Grafiskās daļas   karti 

“Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

2.Lietus notekūdeņu savākšanai no detālplānojuma teritorijas 

paredzēt vienotu sistēmu, nodrošinot lietus notekūdeņu savākšanu 

un novadīšanu tādā apmērā, lai teritorijā un blakus esošajos zemes 

gabalos netiktu paaugstināts gruntsūdens līmenis. Lietus 

notekūdeņu novadīšanu paredzēt pilsētas centralizētajos lietus 

notekūdeņu tīklos nodrošinot novadāmo lietus notekūdeņu 

kvalitātes atbilstību 2011.gada 15.novembra Rīgas domes saistošo 

noteikumu Nr.147 „Rīgas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un 

uzturēšanas noteikumi” 2.pielikumam (piem., paredzot 

priekšattīrīšanu). 

3. Būvniecības rezultātā aizliegts pasliktināt apkārt esošo zemes 

gabalu hidroloģisko stāvokli. 

Nosacījums ņemts vērā, 

iekļaujot punktu DP TIAN.  

4. Projektējot virszemes vai apakšzemes autonovietnes, ievērot 

2005.gada 12.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 

„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.17.nodaļas 

prasības attiecībā par atkritumu tvertņu nodrošināšanu (163., 

164.punkts), notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu 

(160., 161. 162.punkts), ventilācijas prasību un hidroloģiskās izpētes 

un izpētes uz vidi nodrošināšanu apakšzemes stāvvietām (167., 168. 

un 169.punkts).  

Nosacījums ņemams vērā 

būvprojektēšanas ietvaros.  

5. Informējam, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu 

detālplānojuma teritorijā nav. 

Informācija ņemta vērā 
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6. Saskaņā ar informāciju no valsts SIA “Latvijas vides ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” datu bāzes “Urbumi” detālplānojuma 

teritorijā atrodas ūdensapgādes urbums Nr. 6038. 

Informācija ņemta vērā 

izstrādājot DP risinājumus.  

18. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija,  18.04.2018., Nr. 06-05/2169 

Inspekcija savas kompetences ietvaros š.g. 17.aprīlī Teritorijas 

plānojumu izvērtēšanas komisijā ir izskatījusi iesniegumu un sniedz 

nosacījumus detālplānojuma izstrādei: 

6.1. Ņemot vērā, ka detālplānojuma teritorija perspektīvā 

iekļaujas RVC AZ teritorijas plānojumā un Daugavas kreisā krasta 

silueta koncepcijā iecerētajā augstbūvju rajonā, paredzēt tādus 

risinājumus, kas iekļaujas pilsētvidē, papildina apkārtējo apbūves 

ainavu un kopā ar esošajiem apbūves apjomiem kompozicionāli 

veido vienotu, saskaņotu Daugavas kreisā krasta siluetu, par 

prioritāti izvirzot Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules 

mantojuma vietas vērtību saglabāšanu un  potenciālās ietekmes 

mazināšanu. 

Nosacījumi ņemti vērā 

izstrādājot DP risinājumus.  

 

DP izstrādes ietvaros veikts 

plašs izstrādāto risinājumu 

vizuālās ietekmes novērtējums.  

Skat. sadaļu Izpētes.  

6.2. Detālplānojuma risinājumi nedrīkst pasliktināt un ietekmēt 

blakus esošo teritoriju dzīves vides kvalitāti un pieejamību. 

6.3. Detālplānojuma priekšlikumiem jāatbilst RVC AZ teritorijas 

plānojumam un Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijai, īpašu 

uzmanību pievēršot plānotajai teritorijas izmantošanai, 

perspektīvās apbūves apjomiem un izvietojumam, plānoto ielu 

struktūrai detālplānojuma izstrādes un apkārtnes teritorijā, to 

sarkanajām līnijām, būvlaidēm u.tml., kā arī RVC AZ teritorijas 

plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

611.punkta nosacījumiem. 

6.4. Plānotās apbūves augstums un tās stāvu skaits nosakāms 

atbilstoši RVC AZ teritorijas plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un 

tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi” 

noteiktajam un ņemot vērā iepriekš minētajā 611.punktā 

norādītajiem principiem dažāda augstuma būvju izvietošanai 

kvartālā starp Krišjāņa Valdemāra ielu un Balasta dambi. 

Skat DP Paskaidrojuma raksta 

sadaļu  2.4 Teritorijas 

plānotās (atļautās) 

izmantošanas zonējums, 2.4.1. 

Apbūves veidošanas nosacījumi   

 

 Skat DP Paskaidrojuma raksta 

sadaļu 2.2. Transporta 

risinājumi, kā arī Grafiskās daļas 

kartes “Satiksmes organizācijas 

risinājumi esošajā transporta 

infrastruktūrā, teritorijas 

vertikālais plānojums” un  

“Satiksmes organizācijas 

risinājumi plānotajā transporta 

6.5. Detālplānojuma teritorija un tās apkārtne, atbilstoši Rīgas 

ielu tīkla attīstības koncepcijai, atrodas centra lokā – pie Vanšu tilta, 

kuram ir liela nozīme saiknes nodrošināšanai ar citām apkaimēm un 

kā tranzīta satiksmes ceļam. Attīstot plānoto apbūvi konkrētajā 

kvartālā palielināsies transporta plūsmas apkārtējās ielās. Tāpēc 

detālplānojuma izstrādes ietvaros veikt transporta plūsmas 

ietekmes izpēti teritorijas kompleksas apbūves gadījumā ne tikai 

konkrētā kvartāla robežās, bet plašākā funkcionāli telpiskās 

ietekmes teritorijas kontekstā.  Detālplānojumā jāparedz transporta 
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infrastruktūras risinājumi, kas nodrošina atbilstīgu transporta 

infrastruktūru plānotās apbūves apjomam un tās iekļaušanos 

kopējā transporta un publiskās ārtelpas sistēmā, vienlaikus 

pakārtojot transporta risinājumus publiskajām ārtelpām, 

iedzīvotāju ērtībām, gājēju plūsmām un velosipēdu infrastruktūrai. 

infrastruktūrā, teritorijas 

vertikālais plānojums”, kā arī 

grafiskās daļas karti 

“Šķērsprofili”.  

DP izstrādes ietvaros veikts 

transporta plūsmu 

novērtējums.  

6.6. Detālplānojuma teritorijas attīstības priekšlikumos 

paredzēt pēc vienotas koncepcijas publiskas ārtelpas sistēmas 

veidošanu, īpaši uzmanību pievēršot Zunda kanāla (Āzenes) 

krastmalas, RVC AZ teritorijas plānojumā plānotā iekškvartāla gājēju 

ceļa, ielu un laukumu telpu kvalitatīvai attīstībai. Priekšlikumos 

jānodrošina ārtelpas daudzveidība, estētiskā un funkcionālā 

kvalitāte, kā arī dažādu teritorijas labiekārtojuma elementu 

kvalitāte. Zunda kanāla (Āzenes) krastmala visa kvartāla garumā 

veidojama kā publiski lietojama un aktīvi izmantojama zona, kur 

nodrošināta  piekļuve kanāla akvatorijai. 

DP izstrādes ietvaros izstrādāta 

Publiskās ārtelpas koncepcija. 

Skat. DP Paskaidrojuma raksta 

2.1.1. sadaļu Publiskā 

ārtelpa un apstādījumi.  

6.7. Detalizējot RVC AZ teritorijas plānojumā noteiktās plānotās 

(atļautās) izmantošanas jeb funkcionālās zonas, paredzamās 

apbūves izvietojumu, tās pieļaujamo maksimālo augstumu un citu 

raksturojošos parametrus, jāveic rūpīga analīze par  plānoto izmaiņu 

iespējamo vizuālo ietekmi uz Rīgas vēsturisko centru, Daugavas 

kreisā krasta siluetu un pilsētvidi kopumā. Teritorijai izstrādāt 

attīstības koncepcijas trīsdimensiju modeli un veikt plašu vizuālās 

ietekmes analīzi no publiskiem skatu punktiem un "no" teritorijas, 

ietverot arī apkārtnes attīstības ieceres un projektus (piemēram, 

Balasta dambī 7, Balasta dambī 9, Balasta dambī 11, Balasta dambī 

13). Vizuālās ietekmes analīzē izmantot paņēmienus, kas rada 

pilnīgāku un reālistiskāku priekšstatu par paredzamajām izmaiņām. 

DP izstrādes ietvaros veikts 

plašs izstrādāto risinājumu 

vizuālās ietekmes novērtējums.  

Skat. sadaļu Izpētes. 

6.8. Detālplānojumā norādāms apgrūtinājums – individuāli 

noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai 

par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts 

pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā (kods – 

7314020202). 

Nosacījums ņemts vērā. Skat. 

Grafiskās daļas karti  Plānotie 

teritorijas  izmantošanas 

aprobežojumi.  

6.9. Detālplānojuma izstrādes laikā – līdz tā projekta nodošanai 

sabiedriskajai apspriešanai aicinām organizēt diskusijas Inspekcijā 

un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē par 

detālplānojuma ietvaros izstrādātajiem risinājumiem 

DP risinājumi skatīti Rīgas 

vēsturiskā centra saglabāšanas 

un attīstības padomes 

310.sēdē, kas notika 2018. gada 

11. aprīlī.  Skat. protokolu 

Kopsavilkuma 1.5 sadaļā. 
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19. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde, 06.04.2018., 

Nr.22/8.1.6.1./365   

1. Būvju lietošanas veidus, izvietojumu, ugunsdrošības attālumus un 

piebrauktuves saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju 

ugunsdrošība" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 

30.jūnija noteikumiem Nr.333 ). Piebrauktuvju, iebrauktuvju un 

caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem, 

augstums - ne mazāks par 4,25 metriem. Piebrauktuves 

ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai apzīmē ar 

drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar obligāti piemērojamo 

Latvijas standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai 

lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums", kā arī ceļu zīmēm 

(aizlieguma) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija 

noteikumiem Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi". 

Nosacījums ņemams vērā 

būvprojektēšanas gaitā.  

Skat. grafiskās daļas karti 

“Satiksmes organizācijas 

risinājumi*” un DP 

Paskaidrojuma raksta 2.6.1. 

sadaļu.  

2. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar Latvijas 

būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" (apstiprināts ar 

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnijā noteikumiem Nr.326) un to 

izpildei piemērojamiem standartiem. Jāparedz centralizēta 

ūdensapgādes sistēma ar cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada 

maģistrālēm paredz aizvarus vai aizbīdņus atsevišķo posmu 

atvienošanai, gaisa vārstus ūdensvadu atgaisošanai un izlaides 

ūdensvadu iztukšošanai. Ugunsdzēsības hidrantu izbūve paredz 

aizsardzību pret sasalšanu ziemā. Ugunsdzēsības hidrantus 

ūdensvada tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu katras ēkas vai būves 

ārējo ugunsdzēsību no vismaz diviem hidrantiem un vismaz trīs 

stundu laikā (izņemot Latvijas būvnormatīvā LBN 222-15 

"Ūdensapgādes būves" minētos gadījumus). Ugunsdzēsības 

hidrantus izbūvē saskaņā ar Latvijas standartiem LVS EN 14339 

„Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti", LVS EN 14384 „Virszemes 

ugunsdzēsības hidranti" un LVS 187 „Ugunsdzēsības hidrantu 

nacionālās prasības". Jāņem vērā nepieciešamie ūdens patēriņi 

ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskām un sadzīves 

vajadzībām. Ūdens ņemšanas atrašanās vietas, kā arī piebraukšanas 

ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar Latvijas 

standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās 

drošības zīmes un signālkrāsojums" prasībām. Apakšzemes 

ugunsdzēsības hidrantu aku vākus un virszemes ugunsdzēsības 

hidrantus krāso sarkanā (piemēram, RAL-3001) krāsā.; 

Nosacījums ņemams vērā tālākā 

būvprojektēšanas gaitā. 

 Skat. DP Paskaidrojuma raksta 

2.6.1. sadaļu. 

3. Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka ugunsdrošības prasības, kas 

fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un 

sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas nosaka 

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

„Ugunsdrošības noteikumi 

 Informācija pieņemta zināšanai 

un ievērtēta izstrādājot DP 

risinājumus.  
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20. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, 10.04.2018.,  Nr.4.5.-07/2652 

1. detālplānojumam jāatbilst Rīgas pilsētas būvvaldes 22.03.2018. 

lēmumam Nr.BV-18-3870-nd un darba uzdevumā norādītajam 

detālplānojuma izstrādes mērķim. 

Nosacījums ir ņemts vērā 

2.  detālplānojuma izstrādi veikt atbilstoši Noteikumu Nr.628 2., 

3.5., 4. un 5.3. nodaļas prasībām, ievērojot 30.04.2013. Ministru 

kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi 

Nr.240) prasības;. 

Nosacījums ir ņemts vērā. 

3. detālplānojuma projektā: 

3.1.uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, 

nosakot saimnieciskās darbības aprobežojumus tajās atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma prasībām 

Nosacījums ņemts vērā. Skat 

grafiskās daļas karti “Esošie 

teritorijas  izmantošanas 

aprobežojumi” 

3.2. uzrādīt paredzēto būvju izvietojumu detālplānojuma teritorijā Skat. grafiskās daļas karti 

“Apbūves priekšlikums un 

apstādījumu koncepcija” 

3.3. izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju shēmu. 
Detālplānojuma teritorijai nodrošināt pieslēgumu pilsētas 
centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem; 

 Skat. DP Paskaidrojuma raksta   

2.3.1., 2.3.2. un 2.3.3. sadaļu, kā 

arī Grafiskās daļas   karti 

“Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un 

‘Šķērsprofili”. 

 3.4. izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt piebraucamos 
ceļus detālplānojuma teritorijā; 

 Skat DP Paskaidrojuma raksta 

sadaļu 2.2. Transporta 

risinājumi, kā arī Grafiskās daļas 

kartes “Satiksmes organizācijas 

risinājumi esošajā transporta 

infrastruktūrā, teritorijas 

vertikālais plānojums” un  

“Satiksmes organizācijas 

risinājumi plānotajā transporta 

infrastruktūrā, teritorijas 

vertikālais plānojums”, kā arī 

grafiskās daļas karti 

“Šķērsprofili”. 

 3.5. vadīties pēc Noteikumu Nr.240 7.9.sadaļā izvirzītajām 
prasībām. Detālplānojuma teritorijai paredzēt pasākumus 
aizsardzībai pret trokšņiem un piesārņojumu 

  Informācija ņemta vērā, 

izstrādājot DP risinājumus. 

Skat DP Paskaidrojuma raksta 

1.5.3. sadaļu un TIAN 2.4. daļu.   
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2 DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 

2.1 Lēmums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai 
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2.2 Paziņojums pašvaldības tīmekļa vietnē - www.rpbv.lv 

 

  

http://www.rpbv.lv/
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2.3 Paziņojums izstrādātāja mājas lapā – www.grupa93.lv 

  

http://www.grupa93.lv/
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2.4 Paziņojums Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

(TAPIS)  

 

2.5 Paziņojums Rīgas apriņķa avīzē  
Piektdiena, 2018. gada 13. jūlijs, 7. lpp. 
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2.6 Informatīva afiša detālplānojuma teritorijā 
 

Publiskās apspriešanas laikā, detālplānojuma teritorijā no 2018. gada 16. jūlija līdz 13. 

augustam, zemes vienībā Rīgā, Balasta dambī 2, pie Kr. Valdemāra ielas tika izvietota 

informatīva planšete, tajā attēlojot detālplānojuma projekta risinājumus.  

 

 

Attēls 1. Informatīva planšete detālplānojuma teritorijā, Balasta dambis 2 
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2.7 Apliecinājums par paziņojuma nosūtīšanu detālplānojuma teritorijā 

esošo un robežojošo NĪ īpašniekiem, kas nav detālplānojuma 

ierosinātāji 
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2.8 Ziņojums par saņemtajiem institūciju atzinumiem 
Institūcija, datums, dokumenta numurs 

Atzinums par detālplānojuma redakciju 
Detālplānojuma izstrādātāja 

komentāri 

1. "Baltcom", SIA,  16.07.2018., Atzinums Nr. ATZ8071602 

Izskatīšanas slēdziens: SIA „BALTCOM” nav pretenziju pret 
„Detālplānojums zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra 
apzīmējums 01000620137)” publicēto redakciju. 

Būvprojektu izstrādei detālplānojuma teritorijā lūdzam pieprasīt 
SIA „BALTCOM” tehniskos noteikumus elektronisko sakaru tīklu 
ierīkošanai. 

 

Atzinums pozitīvs 

2. “Lattelecom”,  24.07.2018., Nr. PN-8499 

Atsaucoties uz Jūsu 11.07.2018. vēstuli Nr. 18/78 informējam, ka 
SIA „Lattelecom” nav pretenziju pret detālplānojuma Balasta 
dambī 2, kadastra apzīmējums ( 0100 062 0137),Rīgā, SIA “ 
Grupa 93”, izstrādāto redakciju. 
Ir ievērotas SIA „Lattelecom” prasības. 

 

Atzinums pozitīvs 

3. „Latvenergo”, AS, 25.07.2018., 01VD00-32/2312 

Atbildot uz Jūsu 2018.gada 11.jūlija vēstuli Nr. 18/78, 
informējam, ka AS “Latvenergo” nav iebildumu 
telekomunikāciju tīklu jomā par detālplānojuma risinājumiem 
teritorijai Rīgā, Balasta dambī 2. 
 
Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka AS “Latvenergo”  sniedz 
nosacījumus un atzinumus tikai attiecībā par tās īpašumā 
esošiem ražošanas objektiem (elektrostacijām), 
telekomunikāciju tīkliem, kā arī nekustamajiem īpašumiem.  
Nosacījumus un atzinumus par 0,4-20 kV sprieguma 
elektrotīkliem Jums ir jāpieprasa no sadales sistēmas operatora 
- AS "Sadales tīkls" (Šmerļa ielā 1, Rīga,  LV-1160; e-pasts: 
st@sadalestikls.lv). 

 

Atzinums pozitīvs 

4. Latvijas mobilais telefons, SIA,  

"Latvijas Mobilais Telefons" SIA ir iepazinies ar Jūsu iesniegto 

informāciju par sagatavotajiem detalplānojuma risinājumiem 

Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137). 

Informējam, ka precizējumu un papildinājumu par 

detalplānojuma risinājumu, kurā iekļauts nosacījums - 

"elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra ir paredzēta, lai 

nodrošinātu jebkura elektronisko sakaru operatora 

pakalpojuma sniegšanas iespējas objektos detalplānojuma 

teritorijā", nav. 

Atzinums pozitīvs 

5. „Gaso”, AS,  23.07.2018., Nr.15.1-2/2482 

Atbildot uz Jūsu 2018. gada 11. jūlija elektronisko vēstuli Nr. 
18/78 par zemes vienības Balasta dambī 2, Rīgā (kad. apz. 0100 
062 0137) detālplānojuma (turpmāk - Detālplānojums) 
atzinumu, akciju sabiedrība „Gaso” informē, ka iepazinusies ar 
izstrādāto Detālplānojumu. 

 

Atzinums pozitīvs 

file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Bite_Latvija%23_
file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Latvenergo%23_2.2._
file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Latvenergo%23_
file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Latvijas_Gāze%23_
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Detālplānojuma: 
- lapa 3 „Ielas šķērsprofils, teritorijas šķērsgriezums”, 
- paskaidrojuma raksta 70.attēls „Gāzapgādes shēma” 

saskaņotas un nav iebildumu Detālplānojuma projekta tālākai 
apstiprināšanai pašvaldībā. 

6. „Latvijas Valsts ceļi”, VAS, 16.07.2018., 5.1/8430 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes organizācijas pārvalde 
izskatīja Jūsu 2018.gada 11.jūlija vēstuli Nr. 18\78 par atzinuma 
sniegšanu izstrādātajai detālplānojuma redakcijai teritorijai 
Balasta dambī 2, Rīgā. 
Informējam, ka no satiksmes organizācijas un kustības drošības 
viedokļa, nav iebildumu pret detālplānojuma risinājumiem 
Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000620137). 

 

Atzinums pozitīvs 

7. „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, VAS,  12.07.2018., 30.04-01/15/00/1484 

LVRTC iepazinās ar detālplānojuma grafiskās un teksta daļas 
materiāliem un sniedz atzinumu, ka LVRTC nav iebildumu par 
sagatavotajiem detālplānojuma risinājumiem. 

 

Atzinums pozitīvs 

8. „OPTRON", SIA, 17.07.2018., 339/2018 

SIA „OPTRON” neiebilst objekta detālplānojuma risinājumiem. Atzinums pozitīvs 

9. „Rīgas Gaisma”, Rīgas pašvaldības aģentūra, 06.08.2018., Nr. RG-18-212-atz 

RPI “Rīgas Gaisma” neiebilst iesniegtam detālplānojuma 

projekta risinājumam. Izstrādāto apbūves būvprojektu teritorijai 

Rīgā, Balasta dambī 2, pieprasīt tehnisko noteikumus ielu 

apgaismojuma ierīkošanai ielu sarkanajās līnijās.  

Atzinums pozitīvs 

10. Rīgas Domes pilsētas attīstības departaments, 08.08.2018 Nr. DA-18-3901-nd 

Departaments ir iepazinies ar Detālplānojuma redakciju un 
secina, ka: 
- nepieciešams pārskatīt Detālplānojuma satura atbilstību 

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un ar 
Rīgas pilsētas būvvaldes 22.03.2018. lēmumu Nr.BV-18-
3870-nd apstiprinātā Darba uzdevuma prasībām, 

 Lokālplānojuma materiāli precizēti 

un noformēti atbilstoši Ministru 

kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”  un  Rīgas pilsētas 

būvvaldes 22.03.2018. lēmumu 

Nr.BV-18-3870-nd apstiprinātā Darba 

uzdevuma prasībām.  

- precizējams Paskaidrojuma raksta 5 lapā minētais 
Detālplānojuma sastāvs – izstrādāto un pievienoto 
materiālu saraksts, 

Paskaidrojuma raksta ievadā 

precizēts detālplānojuma saturs. 

Precizēts veikto izpēšu saraksts.  

Skat. Ievads.  

- nav pievienots esošo ēku kultūrvēsturisko vērtību 
novērtējums, 

Detālplānojuma paskaidrojuma 

rakstā pievienota informācija par   

ēku kultūrvēsturiskā vērtības līmeņa 

noteikšanu. Skat. sadaļu 1.1.  

Ēku kultūrvēsturiskā vērtības līmeņa 

noteikšanas rezultāti 

file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Latvijas_Valsts_ceļi%23_
file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Latvijas_Valsts_radio%23_
file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Rīgas_Gaisma%23_
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nemaina/neietekmē detālplānojuma 

redakcijas risinājumus. 

- atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu 
Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – 
Saistošie noteikumi Nr.38) 2.94. un 611.1.apakšpunktiem 
nav veikts detālplānojuma novērtējums saskaņā ar 
vadlīnijām ietekmes uz mantojumu novērtēšanai, 

Detālplānojuma materiāli papildināti 

ar novērtējumu par ietekmi uz 

mantojumu. Skat. sadaļu Izpētes.  

Novērtējuma rezultāti 

nemaina/neietekmē detālplānojuma 

redakcijas risinājumus. 

Detālplānojuma pielikumā “Vizuālās ietekmes analīze”: 
- nepieciešams vērtēt Detālplānojumā paredzētās būves, 

papildinottās tikai ar akceptētajiem būvprojektiem skata 
redzes lokā, 

- akceptēto būvprojektu attēlojums rada maldīgu telpisko 
priekštatu, 

- nav veikta vizuālā ietekmes analīze no Stacijas pulksteņa 
restorāna, 

Precizētā Vizuālā ietekmes analīze. 

Skat. sadaļu Izpētes.  

Precizētās vizuālās ietekmes analīzes 

rezultāti neietekmē/nemaina 

detālplānojuma redakcijas 

risinājumus.  

nosakot Detālplānojuma teritorijā atļauto stāvu skaitu, nav 
ievērots: 
- MK noteikumu Nr.628 38.punkts, kas paredz, ka 

detālplānojumu izstrādā, lai īstenotu konkrētu attīstības 
priekšlikumu vai plānošanas uzdevumu, detalizējot 
teritorijas plānojumā noteiktās prasības,  

- Ministru kabineta 08.03.2014. noteikumu Nr.127 “Rīgas 
vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 
(turpmāk – MK noteikumu Nr.127) 7.9.2.apakšpunkts, kas 
paredz, ka apbūves akcenti ir pieļaujami atsevišķās no centra 
tālākās vietās atbilstoši detālplānojumam, 

- Saistošo noteikumu Nr.38 611.3.2.apakšpunkts. 
Detālplānojumā nosakāms konkrētu jaunbūvju augstums, 
proporcijas un izvietojums, kas nerada blīvu masu, bet veido 
vienotu apbūves kompozīciju, kā arī prasības, noteiktās 
apbūves kompozīcijas izveidei, 

Papildus detalizēta detālplānojuma 

publiskās apspriešanas redakcijā 

ietvertā karte Apbūves veidošanas 

pamatnosacījumi, vēl detalizētāk 

nosakot atļauto apbūves augstumu 

detālplānojuma teritorijas 1. un 2. 

kvartālā.  Papildus detalizētie 

risinājumi nemaina publiskās 

apspriešanas redakcijā apspriestos 

risinājumus. 

Vizuālā ietekmes analīze papildināta 

ar pamatojumu apbūves augstuma   

risinājumiem detālplānojuma 

teritorijas 3. kvartālā. Skat. sadaļu 

Izpētes. 

TIAN 2.7 nodaļa Apbūves veidošanas 

nosacījumi, papildināta ar punktiem, 

kuros noteiktas papildus prasības jau 

publiskās apspriešanas laikā 

definētajām attiecībā uz apbūves 

veidošanas kompozīciju, t.i.,  

35. Būvju arhitektoniskajam 

veidolam jānodrošina augstu 

pilsētvides kvalitāti un nozīmīgu 

pilsētbūvnieciskās struktūras 

papildinājumu, ieskaitot materiālu 
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pielietojumu un arhitektoniskas 

inovācijas. 

36. Teritorijas apbūves 

kompozīciju veidot sadalītu un 

strukturētu, neveidojot masīvu, 

viengabalainu teritorijas apbūves 

struktūru. 

- precizējot un detalizējot Detālplānojuma teritorijā atļauto 
stāvu skaitu, attiecīgi precizējami arī apbūves tehniskie 
rādītāji, 

 Apbūves tehniskie rādītāji precizēti 

atbilstoši atļauto stāvu skaitam un 

plānotajai apbūves koncepcijai, 

ņemot vērā  RVC AZ noteiktos 

maksimālos intensitātes rādītājus. 

- iekškvartāla ceļa attēlojums grafiskās daļas materiālos 
atšķiras no Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves nosacījumu (turpmāk – Detālplānojuma TIAN) 6. un 
7.punktā noteiktā un Detālplānojuma pielikuma “Publiskās 
ārtelpas labiekārtojuma principiālā risinājuma projekts”. 
Ņemt vērā, ka atbilstoši MK noteikumu Nr.127 
7.9.1.apakšpunktam jaunu ēku būvniecība pieļaujama tikai 
tad, ja tiek veidota publiska ārtelpas sistēma un nodrošināta 
iespēja no publiskiem skatu punktiem redzēt Vecrīgas 
panorāmu un Saistošo noteikumu Nr.38 
611.6.2.apakšpunktam iekškavartāla ceļa posmam 
jānodrošina gājēju prioritāte ērtai un drošai sasaistei no 
Āzenes krastmalā veidojošā laukuma līdz Āgenskalna līča 
krastmalai, 

 Detālplānojuma grafiskās daļas kartē 

‘’Šķērsprofili” iekļauti papildus 

principiālie šķērsprofili, nodrošinot   

publiska ārtelpas sistēmas izveidi, 

nodrošinot gājēju prioritāti ērtai un 

drošai sasaistei no Āzenes krastmalā 

veidojošā laukuma līdz Āgenskalna 

līča krastmalai.  

TIAN iekļauts nosacījums 66. 

Publiskās ārtelpas joslas 

labiekārtojumu un apstādījumu 

risinājumu precizē būvprojektā, 

ņemot vērā un kombinējot Grafiskās 

daļas kartē “Šķērsprofili” 4-4(1), 4-

4(2), 4-4(3) un 4-4(4) principiālajos 

šķērsprofilos noteiktos elementus un 

to izvietojumu, tostarp, bet ne tikai, 

gājēju zonas, apstādījumu, 

brauktuves  un autostāvvietu 

izvietojumu pret brauktuvi. 

Papildus detalizētie risinājumi 

nemaina publiskās apspriešanas 

redakcijā apspriestos risinājumus. 

- precizējams Detālplānojuma TIAN 32.punkts, jo noteiktā 
minimālā brīvā teritorija tiek attiecināta visas 
Detālplānojuma teritorijas platībā. Apbūves tehnisko 
rādītājus nevar attiecināt uz teritorijas daļu, kas atrodas ielu 
sarkanajās līnijās, 

Precizēts TIAN 32. punkts šādā 

redakcijā: 32. Minimālā brīvā 

teritorija noteikta 8% no visas 

detālplānojuma teritorijas platības, 

izņemto sarkano līniju teritoriju. 
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-  Detālplānojuma TIAN 35.punkta prasība veidot perimetrāla 
rakstura apbūvi gar Krišjāņa Valdemāra ielu un Balasta 
dambi ir pretrunā ar piedāvāto apbūves priekšlikumu gar 
Balasta dambi un pēc būtības nenosaka nekādas prasības, 
tādējādi punkts izsvītrojams, 

TIAN punkts svītrots.   

- precizējams Zunda krastmalas (Āzenes krastmalas) 
šķērsprofils 5-5, kas veidojams atbilstoši Detālplānojuma 
pielikumā “Publiskās ārtelpas labiekārtojuma principiālā 
risinājuma projekts” sniegtajiem risinājumiem, maksimāli 
saglabājot dabiskās ainavas elementus un neveicot 
ūdenstilpes samazināšanu, 

 Precizēti  Grafiskās daļas kartē 

“Šķērsprofili” iekļautie šķērsprofili 5-

5(1) un 5-5 (2),  maksimāli saglabājot 

dabiskās ainavas elementus un 

neveicot ūdenstilpes samazināšanu. 

- Detālplānojuma sastāvā nav priekšlikums projektēto zemes 
vienību sadalei, tādejādi Detālplānojuma TIAN 3.punkts ir 
pretrunā ar Saistošo noteikumu Nr.38 611.7.1.apakšpunktu, 

 Detālplānojuma risinājumi neparedz 

iespēju veikt zemes vienību sadali. 

TIAN punkts svītrots.  

- grafiskās daļas kartē nepieciešamas norādīt plānotās un 
likvidējamās sarkanās līnijās, izvērtējot un pamatojot 
Krišjāņa Valdemāra ielas sarkano līniju sašaurināšanu, 

 Detālplānojuma grafiskā daļa 

papildināta ar karti “ Sarkano līniju 

plāns”,  norādot plānotās un 

likvidējamās sarkanās līnijās. Sarkano 

līniju izmaiņu pamatojums iekļauts 

detālplānojuma Paskaidrojuma 

rakstā.  

- koriģējams Detālplānojuma TIAN 25.punkts un 
svītrojams Detālplānojuma TIAN 80.punkts, kas atļauj atklātu 
autostāvvietu izvietošanu, jo ir pretrunā ar Saistošo noteikumu 
Nr.38 611.4.4.2.apakšpunktu, 

Svītrots TIAN punkts, kas atļauj 

atklātu autostāvvietu izvietošanu. 

Precizēts TIAN 25. punkts šādā 

redakcijā:  25. Atklātas 

autonovietnes atļauts ierīkot vienīgi 

kā īslaicīgas apstāšanās 

autostāvvietas, t.i., apstāšanās laiks 

līdz 1 stundai. Tās atļauts izvietot 

iekšpagalmos, iekškvartāla 

priekšpagalmos un Publiskās ārtelpas 

joslā. 

- nepieciešams sniegt lietotā termina īslaicīgas 
transportlīdzekļu novietnes skaidrojumu un nosacījumus tā 
izmantošanai, 

- papildināms Detālplānojuma TIAN 77.punkts, kurā publiskās 
ārtelpas joslai jānodrošina sasaisti starp Krišjāņa Valdemāra 
ielu, Balasta dambi un Āzenes krastmalu,  

Papildināts attiecīgais TIAN punkts 

šādā redakcijā: 78. Līdz ar  

detālplānojuma 1. kvartāla realizāciju  

nodod ekspluatācijā “Publiskās 

ārtelpas joslu”, atbilstoši būvprojekta 

ietvaros izstrādātam labiekārtojuma 

projektam, nodrošinot sasaisti starp  

Kr. Valdemāra ielu, Balasta dambi, 

Zunda kanāla promenādi un Āzenes 

krastmalu. 
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- nepieciešams norādīt iespējamās Zunda labās krastmalas 
savienojuma iespējas Krišjāņa Valdemāra ielas 
šķērsojumam, 

Precizēta/papildināta gājēju kustības 

shēma Paskaidrojuma raksta 2.2.4. 

sadaļā, norādot iespējamās Zunda 

labās krastmalas savienojuma 

iespējas Krišjāņa Valdemāra ielas 

šķērsojumam.  

- papildināt Detālplānojuma TIAN 4.nodaļu “Detālplānojuma 
īstenošanas kārtība” ar prasībām īstenošanai teritorijas 
daļās, kurās atbilstoši kartei “Funkcionālais zonējums” nav 
norādīts kvartāla realizācijas kārtas numurs, 

Papildināt 

- precizējams kartes nosaukums “Funkcionālais zonējums”, 
saskaņojot ar Detālplānojuma TIAN minētās kartes 
nosaukumu. 

Precizēts 

Ņemot vērā Departamenta minētās piezīmes par 
Detālplānojuma redakciju, atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.38 
718.2.apakšpunktam, Detālplānojuma pilnveidotā redakcija 
atkārtoti izskatāma Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un 
attīstības padomē. 
Lūdzam veikt labojumus Detālplānojuma risinājumos un 
iesniegt Departamentam Detālplānojuma pilnveidoto redakciju 
tā publiskās apspriešanas laikā atzinuma sniegšanai. 

718.2. ja pēc publiskās apspriešanas 

tiek veiktas telpiskas vai strukturālas 

izmaiņas 

detālplānojumā, to atkārtoti izskata 

Padomē un saņem pozitīvu Padomes 

lēmumu 

11. Rīgas domes Satiksmes departaments, 18.07.2018., RD003419AV1995 

Departaments sniedz pozitīvu atzinumu par detālplānojumu 
teritorijai Balasta dambī 2, Rīgā. 
Norādām, ka izstrādājot konkrētu objektu būvprojektus, 
Departaments, izsniedzot tehniskos noteikumus, var mainīt vai 
precizēt detālplānojuma risinājumus ņemot vērā faktisko 
situāciju, lai nodrošinātu optimālu transporta infrastruktūras 
izveidi. 

   

Atzinums pozitīvs 

12. „Rīgas satiksme”, RP SIA,  23.08.2018., Nr. KOR-IZEJ-JP/2018/1793 

RP SIA “Rīgas satiksme” neiebilst izstrādātajam 

detālplānojumam 

Atzinums pozitīvs 

13. „Rīgas Siltums”,  16.07.2018., 2.2-4/3899 

Atbildot uz Jūsu 2018. gada 11. jūlija vēstuli Nr. 18/78 par 
atzinumu izstrādātajiem detālplānojuma risinājumiem 
teritorijai Balasta dambī 2 (kadastra apz. 01000620137), 
informējam, ka AS „Rīgas siltums” nav pretenziju pret 
izstrādātajiem iepriekš minētā detālplānojuma risinājumiem. 

 

Atzinums pozitīvs 

14. „Rīgas Ūdens”, SIA, 18.07.2018., 2018-A13.1-5.2.12/3757-N  

1. Iesniegtās dokumentācijas risinājumi neatbilst SIA „Rīgas 
ūdens” 05.04.2018. izdoto nosacījumu detālplānojuma 
izstrādei Nr.2018-7.9-545 prasībām. Vēršam uzmanību, ka 
tehniskajos noteikumos nav norādīts izbūvēt jaunu 
pieslēgumu DN 2500x1800 mm sadzīves kanalizācijas 
kolektoram Raņķa dambī. Paredzot alternatīvu pieslēgumu DN 
2500x1800 mm sadzīves kanalizācijas kolektoram Raņķa 
dambī, skaidrojošo aprakstu jāpapildina ar norādi, ka 
alternatīvs pieslēgums iespējams tikai gadījumā, ja par to tiek 
saņemti atbilstoši SIA „Rīgas Ūdens” tehniskie noteikumi; 

 
Precizēta detālplānojuma 
Paskaidrojuma raksta 2.3.2. un 1.4.2. 
daļa, kā arī precizēta sadzīves 
kanalizācijas un ūdensvadu piederība 
Paskaidrojuma raksta shēmās 2.3.1. 
un 2.3.2. sadaļās. 

file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Rīgas_Satiksme%23_
file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Rīgas_Siltums%23_
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2. Jāprecizē skaidrojošā apraksta  attēlos 46, 47, 48 un 49 
uzrādīto SIA „Rīgas Ūdens” piederošo ūdensvada un sadzīves 
kanalizācijas tīklu piederības robežas. 

Atkārtots SIA „Rīgas Ūdens”, atzinums, 24.07.2018., 2018-A13.1-5.2.12/3920-N 

SIA „Rīgas ūdens” akceptē detālplānojuma risinājumus, kas 
iesūtīti elektroniski uz e-pastu klienti@rigasudens.lv ar drošu 
elektronisko parakstu. 

 

Atzinums pozitīvs 

15. „Sadales tīkls”, AS,  18.07.2018., Nr.309600-01.05/740 

AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas tehniskā daļa piekrīt SIA 
"Grupa93" izstrādātajiem detālplānojuma risinājumiem zemes 
vienībai Balasta dambī 2 (ar kadastra apzīmējumu 0100 062 
0137), Rīgā. 
Izstrādājot būvprojektus iepriekš minētājai zemes vienībai, 
detālplānojuma teritorijā ievērot AS "Sadales tīkls" agrāk 
izsniegtos tehniskos noteikumus un nosacījumus: 
• elektroietaišu ierīkošanas tehniskie noteikumi Nr. 

108264188, 108296185 un 108262180 slodzes 
palielinājumam Balasta dambī 2, Rīgā; 

• vēstule Nr. 30AT10-05/161 no 11.04.2018. par 
nosacījumiem detālplānojuma izstrādei teritorijai Balasta 
dambī 2, Rīgā. 

 

Atzinums pozitīvs 

16. Veselības inspekcija, 17.07.2018., 2.3.3-6/19676/1954 

Slēdziens 
Detālplānojuma risinājums Rīgā, Balasta dambī 2 atbilst higiēnas 
prasībām. 

 

Atzinums pozitīvs 

Rekomendācijas 
Apbūves projektos jāparedz prettrokšņa pasākumi, lai 
nodrošinātu ēku iekštelpu trokšņa līmeņa atbilstību Ministru 
kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 „Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” robežlielumiem. 

 

17. Vides pārvalde, Rīgas domes mājokļu un vides departaments, 02.08.2018., DMV-18-

2346-nd  

Detālplānojuma teritorija atrodas valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” 
(valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā un UNESCO Pasaules 
kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” 
(aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonā. Atbilstoši Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā 
noteiktajam, attīstības iecere paredz daudzfunkcionālu 
daudzstāvu apbūvi, tostarp, teritorijas attīstības pirmajā kārtā 
paredzot esošās 22 stāvu ēkas “Preses nams” pārbūvi.  
Vides pārvalde ir iepazinusies ar  detālplānojuma redakciju un 
tai nav iebildumu un  komentāru. 

 

Atzinums pozitīvs 

18. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 08.08.2018., Nr. 06-06/4122 

4. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (turpmāk – 
Pārvalde) informē: 

4.1. Detālplānojuma teritorija atrodas UNESCO Pasaules 
kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais 
centrs” (aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonā. 

4.2. 22.02.2018. vēstulē Nr.06-05/1120 sniegti nosacījumi 
teritorijas attīstības koncepcijas izstrādei  Balasta dambī 
2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137). 

 

file:///C:/faili_2014/Riga/Magdalenas_nami/DP_projekts/Rīgas_Ūdens%23_
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4.3. 18.04.2018. vēstulē Nr.06-05/2169 sniegti nosacījumi 
detālplānojuma izstrādei (turpmāk – nosacījumi). 

4.4. Ēkām Balasta dambī 2 ar 18.07.2018. lēmumu Nr.04-
7.1/3795 noteikti kultūrvēsturiskās vērtības līmeņi: ēka 
ar kadastra apzīmējumu 0100 062 0093 001 ir 
kultūrvēsturiski vērtīga ēka, ēka ar kadastra apzīmējumu 
0100 062 0093 002 – ēka ar nelielu kultūrvēsturisko 
vērtību,  savukārt ēkas ar kadastra apzīmējumiem: 0100 
062 0093 003, 0100 062 0093 004, 0100 062 0093 005 un 
0100 062 0093 006 atzītas kā vidi degradējošas ēkas. 

4.5. Detālplānojuma risinājumi izskatīti Rīgas vēsturiskā 
centra saglabāšanas un attīstības padomes (turpmāk – 
Padome) 315.sēdē š.g.25.jūlijā, kurā Padome nolemj: 
Padome kopumā atBalasta iesniegtos detālplānojuma 
risinājumus turpmākai virzībai ar šādām piezīmēm: 1) 
projektu turpmākajā detalizācijā un visās stadijās vērtēt 
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības 
padomē; 2) detālplānojumā pievērst uzmanību publiskās 
ārtelpas attīstības jautājumiem, kā arī apbūves augstuma 
kompozīciju; 3) jautājumu par ēkas kultūrvēsturiskās 
vērtības līmeņa precizēšanu risināt jau plānošanas 
procesa laikā. 

6. Atzinums par detālplānojuma risinājumiem:  
Pārvalde savas kompetences ietvaros š.g. 24.jūlijā un 7.augustā, 
Teritorijas plānojuma izvērtēšanas komisijā izskatīja 
detālplānojuma risinājumus un uzskata, ka tie papildināmi un 
precizējami: 

 Detālplānojuma risinājumos atainot īpašumā esošo ēku 
kultūrvēsturiskā vērtības līmeņa novērtējumu, kas var 
ietekmēt telpiskās attīstības iespējas īpašumā kopumā. 
Šobrīd ēku kultūrvēsturiskā līmeņa noteikšanas 
lēmums ir apstrīdēšanas stadijā. Līdz ar to pēc galīgā 
lēmuma pieņemšanas iespējama šī nosacījuma 
korekcija. 

 Lai novērstu risku viengabalainai, blīvai teritorijas 
apbūves struktūrai, detālplānojumā grafiski un 
nosacījumos detalizēt prasības apbūves veidošanai 
attiecībā uz apbūves struktūras un apjomu 
kompozīciju, pamatojoties detālplānojuma sastāvā 
iekļauto apbūves koncepciju un tās principiem, kas 
paredz veidot sadalītu un strukturētu apbūves 
kompozīciju ar vertikāliem, brīvstāvošiem apjomiem – 
vertikālām dominantēm. 

Papildus detalizēta detālplānojuma 

publiskās apspriešanas redakcijā 

ietvertā karte Apbūves veidošanas 

pamatnosacījumi, vēl detalizētāk 

nosakot atļauto apbūves augstumu 

detālplānojuma teritorijas 1. un 2. 

kvartālā.  Papildus detalizētie 

risinājumi nemaina publiskās 

apspriešanas redakcijā apspriestos 

risinājumus. 

Vizuālā ietekmes analīze papildināta 

ar pamatojumu apbūves augstuma   

risinājumiem detālplānojuma 

teritorijas 3. kvartālā. Skat. sadaļu 

Izpētes. 

TIAN 2.7 nodaļa Apbūves veidošanas 

nosacījumi, papildināta ar punktiem, 
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kuros noteiktas papildus prasības jau 

publiskās apspriešanas laikā 

definētajām attiecībā uz apbūves 

veidošanas kompozīciju, t.i.,  

35. Būvju arhitektoniskajam 

veidolam jānodrošina augstu 

pilsētvides kvalitāti un nozīmīgu 

pilsētbūvnieciskās struktūras 

papildinājumu, ieskaitot materiālu 

pielietojumu un arhitektoniskas 

inovācijas. 

36. Teritorijas apbūves 

kompozīciju veidot sadalītu un 

strukturētu, neveidojot masīvu, 

viengabalainu teritorijas apbūves 

struktūru. 

 Detālplānojuma nosacījumos nostiprināt apbūves 
koncepcijā ietvertos vienotas publiskās ārtelpas 
veidošanas principus, akcentējot publiskās ārtelpas 
īpatsvaru pār transporta kustību. 

 TIAN noteikumu 2.2. sadaļā, kā arī 

3.3. sadaļā iekļauti nosacījumi, kas 

akcentē publiskās ārtelpas īpatsvaru 

pār transporta kustību Publsikās 

ārtelpas joslā. Grafiskās daļas kartē 

‘’Šķērsprofili” iekļauti papildus 

principiālie šķērsprofili Publiskās 

ārtelpas joslai. 

TIAN 2.8. nodaļa papildināta ar šādu 

prasību:  “Detālplānojuma teritorijas 

ziemeļaustrumu stūrī pie 

Kr.Valdemāra ielas veidojams 

publisks labiekārtots laukums kā daļa 

no detālplānojuma teritorijas 

publiskās ārtelpas un apstādījumu 

tīkla savienojošajiem elementiem.” 

TIAN papildināti arī ar punktu, 

nosakot, ka atklātas autonovietnes 

atļauts ierīkot vienīgi kā īslaicīgas 

apstāšanās autostāvvietas, t.i., 

apstāšanās laiks līdz 1 stundai. Tās 

atļauts izvietot iekšpagalmos, 

iekškvartāla priekšpagalmos un 

Publiskās ārtelpas joslā, bet ne vairāk 

kā 15 % no kopējā atļautā stāvvietu 

skaita. 
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 Detālplānojuma īstenošanas kārtībā paredzēt, ka 
turpmāk telpisko un arhitektūras risinājumu kvalitāti  
detalizēti un visās projektēšanas stadijās jāizvērtē 
Padomē. 

TIAN 4. sadaļā 4 Detālplānojuma  

īstenošanas kārtība, iekļauts papildus 

punkts, kas nosaka, ka  “80.

 Telpisko un arhitektūras 

risinājumu kvalitāti  detalizēti un 

visās projektēšanas stadijās jāizvērtē 

Rīgas vēsturiskā centra padomē”.   

19. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde, 20.07.2018., Nr. 

22/8-1.6.1/791 

Pārvalde informē, ka 2018.gada 6.aprīlī Jums tika nosūtīta 
Pārvaldes vēstule Nr.22/8-1.6.1/365, ar nosacījumiem 
Detālplānojuma izstrādei (turpmāk - Vēstule). 
Izskatot izstrādāto Detālplānojumu, Pārvalde konstatē, ka 
atbilstoši Detālpānojuma izstrādes kompetencei, Vēstulē 
minētie norādījumi ir ņemti vērā. 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Pārvaldei nav iebildumu 
detālplānojuma realizācijai. 

 

Atzinums pozitīvs 

20. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, 24.07.2018., Nr.4.5.-08/5295 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk 
- Pārvalde) saņēma Jūsu iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu 
par detālplānojuma projektu teritorijai Rīgā, Balasta dambī 2. 
Pārvalde, izvērtējot detālplānojuma materiālus, secina, ka 
izstrādātais detālplānojuma projekts nav pretrunā ar Pārvaldes 
10.04.2018. nosacījumiem Nr.4.5.-07/2652. 

 

Atzinums pozitīvs 

21. PA “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”,  02.11.2018., Nr. RPAB-18-22-nd 

 Atbildot uz 11.07.2018. SIA “Grupa93” vēstuli Nr. 

18/78 (RPAB-18-9-sd), kurā lūgts atzinums par detālplānojuma 

risinājumiem teritorijā Balasta dambī 2 Rīgā 

(https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11188), Rīgas 

pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” informē, 

ka, lai atbilstoši savai kompetencei izveidotu profesionāli 

saskaņotu viedokli jautājumos, kuros saskaras vairāku 

plānošanas procesa dalībnieku un sabiedrības grupu intereses 

attiecībā uz projektā paredzētās vērienīgās attīstības 

telpiskajiem, funkcionālajiem un vizuālajiem aspektiem Ķīpsalas 

un Pārdaugavas kontekstā, kā arī tajā ietverto risinājumu  

ietekmi uz skatu punktiem nozīmīgās Rīgas centra vietās, 

aģentūra ir vērsusies pie profesionālas padomdevējas 

institūcijas – Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas. Tās locekļu 

viedokļi un argumenti kalpo par pamatu aģentūras konceptuāli 

pozitīvam atzinumam un rekomendācijām, kas izmantojamas 

projekta tālākajā virzībā pēc publiskās apspriešanas: 

– ar detālplānojumu nostiprināt kvalitatīvas publiskās ārtelpas 

veidošanas priekšnosacījumus: viesnīcas priekšlaukums, 

daudzfunkcionāls autostāvvietas jumts ar publisku funkciju, 

līdzsvarota un sociāli atbildīga apstādījumu struktūra, dalītā 

telpa gājējiem un transportlīdzekļiem, kā arī labiekārtota Zunda 

kanāla krastmala.  

 

 

 

Atzinums pozitīvs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizētajā detālplānojuma redakcijā 

nostiprināta apbūves koncepcijas 

ideja par laukuma izveidi pie 

Kr.Valdemāra ielas; (skat. Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 

2.8. nodaļu Prasības integrētai 

publiskās ārtelpas veidošanai)  

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11188
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Novērtējot komunikācijā ar Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas 

pilsētas arhitekta birojs” pausto pasūtītāja apņēmību dot 

ieguldījumu kvalitatīvas pilsētvides attīstībā Ķīpsalā, aģentūra 

atBalasta un aicina projekta tālākajās stadijās integrēt 

17.10.2018. SIA “Grupa93”vēstulē Nr. 18/100 (RPAB-18-13-sd) 

iekļautajos detālplānojuma aktualizētajos materiālos piedāvātos 

priekšlikumus un arī turpmāk pievērst īpašu uzmanību jaunā 

būvapjoma risinājumam gar Krišjāņa Valdemāra ielu.  

Atbilstoši kompetencei esam arī turpmāk ir gatavi nodrošināt 
viedokļu apmaiņas iespēju starp kolēģiem pašvaldībā, 
plānotājiem, arhitektiem un būvju īpašniekiem un lietotājiem 
par arhitektoniskās kvalitātes, universālā dizaina un ilgstpējības 
principu saskaņošanu Rīgā. Ar Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijās 
2018. gada 9. oktobra sanāksmē izteiktajiem viedokļiem 
iespējams iepazīties aģentūras mājaslapas sadaļā “Kolēģija” 
internetā 
(http://arhitekts.riga.lv/index.php?option=com_content&view
=article&id=733:protokols-2&catid=159&Itemid=547). 

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu 2.2. sadaļā, kā arī 3.3. 

sadaļā iekļauti nosacījumi, kas 

akcentē publiskās ārtelpas īpatsvaru 

pār transporta kustību Publiskās 

ārtelpas joslā. Grafiskās daļas kartē 

‘’Šķērsprofili” iekļauti papildus 

principiālie šķērsprofili Publiskās 

ārtelpas joslai, kā arī Zunda kanāla 

promenādei. 

22. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības 

padome, 2018. gada 25. jūlija 315. sēdes lēmums  

 

Padomes lēmums: Padome kopumā atBalasta iesniegtos 

detālplānojuma risinājumus turpmākai virzībai ar šādām 

piezīmēm: 1) projektu turpmākajā detalizācijā un visās stadijās 

vērtēt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības 

padomē; 2) detālplānojuma pievērst uzmanību publiskās 

ārtelpas attīstības jautājumiem, kā arī apbūves augstuma 

kompozīciju; 3) jautājumu par ēkas kultūrvēsturiskās vērtības 

līmeņa precizēšanu risināt jau plānošanas procesa laikā. 

Atzinums pozitīvs 

Detālplānojuma risinājumu tālākas 

detalizācijas un precizēšanas ietvaros, 

tā risinājumos ir iekļauti risinājumi 

atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra 

saglabāšanas un attīstības padomes 

paustajam, t.i., (1) detālplānojuma 

teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos noteikts, ka telpisko un 

arhitektūras risinājumu kvalitāti  

detalizēti un visās projektēšanas 

stadijās jāizvērtē Rīgas vēsturiskā 

centra padomē; (2) atbilstoši padomē 

paustajam, detālplānojuma 

precizētajos risinājumos uzsvērti un 

nostiprināti publiskās ārtelpas 

attīstības jautājumi, kā arī papildus 

detalizēti nosacījumi apbūves 

augstuma kompozīcijai; (3) 

detālplānojuma publiskās 

apspriešanas laikā ir veikta 

detālplānojuma teritorijā esošo ēku 

kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa 

precizēšana 
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2.9 Apkopojums par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem fizisko un 

juridisko personu iesniegumiem un sniegtajām atbildēm  
 

Publiskās apspriešanas laikā saņemts 1 fiziskas personas iesniegums. 

Iesniegšanas 
datums 

Iesniedzējs 
Detālplānojuma projekta 

atbalstīšanas vai noraidīšanas 
iemesls 

Detālplānojuma 
izstrādātāja komentāri 

27.07.2018. 

 
 
 
 
 

Daņilova 

 
Noraidīts. 
Balasta dambī ir jau uzbūvētas 
pietiekami daudz augstceltnes. 
Pie Daugavas jāattīsta parkus, 
zaļo zonu. Biroja ēkas un 
viesnīcas vajag būvēt lidostas 
rajonā. Pilsētas iedzīvotājiem un 
viesiem nav nepieciešama vēl 
viena viesnīca un biroju ēka, 
kuru jau daudz, neizmantotas 
Rīgas centrā. 

Komentārs pieņemts 
zināšanai.  
 
Detālplānojuma 
teritorijas plānotā 
attīstība ir atbilstoša 
Rīgas pilsētas attīstības 
plānos noteiktajam.   
 
Detālplānojuma 
teritorijas attīstības 
ietvaros ir plānota 
publiskās ārtelpas 
attīstība.  
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2.10 Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols 
Publiskās apspriešanas pasākumi: 2018. gada 1. augustā plkst. 17:30 Pārdaugavas 

izpilddirekcijas konferenču zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā tika organizēta publiskās 

apspriešanas sanāksme. 
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