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1. IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PAMATOJUMS 

Sociālās  infrastruktūras  aprēķins  un  tā  nodrošinājuma  novērtējums  veikts  pamatojoties  uz   
Rīgas  pilsētas  būvvaldes    2015.gada  30.aprīļa  lēmumu  Nr.Bv.15‐5900‐nd  „Lēmums  par 
detālplānojuma  zemes  vienībai  Rīgā,  Ulbrokas  ielā,  Rīgā  (kadastra  apzīmējums  0100  121 
2879)  izstrādes  uzsākšanu,  darba  uzdevuma  un  izstrādes  vadītāja  apstiprināšanu”  3.2.3. 
ietvaros  izsniegtā  darba  uzdevuma  3.2.4.  punkta  apakšpunktu,  kas  nosaka,  ka  publiskās 
ārtelpas  plānošanā  veic  sociālās  infrastruktūras  aprēķinu  un  paredz 
zemesgabalu/zemesgabalus sociālās infrastruktūras attīstībai.   
 
Rīgas  domes  20.12.2005.  saistošie  noteikumu  Nr.  34  „Rīgas  teritorijas  izmantošanas  un 
apbūves noteikumi” 2.11. sadaļā ir noteikts, ka:  
 
2. Teritorijā, kur tiek veidota jauna dzīvojamā apbūve, nodrošina nepieciešamās vietas 
bērniem izglītības iestādē, pamatojoties uz šādiem aprēķiniem: 
92.1. uz katriem 15 iedzīvotājiem nodrošina vietu vienam bērnam pirmsskolas 
izglītības iestādē, kas atrodas plānotās attīstības teritorijas tiešā tuvumā vai tās pašas 
apkaimes teritorijā; 
92.2. uz katriem 10 iedzīvotājiem nodrošina vietu vienam bērnam vispārējās 
izglītības iestādē (pamatskolā), kas atrodas plānotās attīstības teritorijas tiešā tuvumā vai 
tās pašas apkaimes teritorijā. 
93. Nodrošināt ar nepieciešamajām pirmsskolas izglītības iestādēm šajos noteikumos 
noteiktajā apjomā var, veicot attiecīgo pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību vai arī veicot 
pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā samaksu 
Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.146 „Par pašvaldības 
nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā” noteiktajā 
kārtībā un apmērā. 
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Attēls 1. Detālplānojuma teritorijas 
novietojums Pļavnieku apkaimē1 

2.SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS 

Izglītības iestādes 

Pirmskolas izglītības iestādes 
1Detālplānojuma  teritorija  atrodas  Rīgas 
Latgales  priekšpilsētā,  Pļavnieku  apkaimē. 
Rīgas  pilsētas  attīstības  programmā  2014.‐
2020.  gadam    Pļavnieku  apkaime  ir  definēta 
kā  teritorija,  kurā  nepieciešams  uzlabot 
pirmskolas izglītības pakalpojumu.  

 
Pļavnieku  apkaimē  atrodas  11  pašvaldības 
pirmsskolas  izglītības  iestādes  un  vairākas 
privātās  PII.  Detālplānojuma  teritorijas  tiešā 
tuvumā,  300m  rādiusā2  ir  trīs  pirmsskolas 

izglītības  iestādes:  pašvaldības  270.  pirmsskolas  izglītības  iestāde,  pašvaldības  pirmsskolas  izglītības 
iestāde “Dzilniņa” un privātā PII  “Cipatiņa”. Ņemot vērā,  ka Pļavnieku apkaime  ir  viena no visblīvāk 
apdzīvotajām Rīgas pilsētas apkaimēm,  pieprasījums pēc pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem 
Pļavnieku apkaimē ir augsts.  
 
 
Atbilstoši plānotajai apbūves programmai, teritorijā plānots izveidot aptuveni 1459 dzīvokļu, attiecīgi, 
piesaistot  aptuveni  3647  iedzīvotājus.  Atbilstoši  RTIAN  92.1.  punktā  definētajiem  aprēķiniem, 
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumi būtu nepieciešami līdz 243 bērniem.   
Detālplānojuma teritorijas telpiskās attīstības koncepcija paredz pirmsskolas izglītības iestādes izveidi  
aptuveni 50 bērniem.  Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas vēsturiskā centra un 
tā  aizsardzības  zonas  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”  93.  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. 
Detālplānojuma  teritorijas  plānotā  atļautā  izmantošana  sniedz  iespēju    izveidot  dažāda  veida 
pakalpojumu  objektus,  to  starp,  pirmsskolas  izglītības  iestādes.  Veidojot  pirmsskolas  izglītības 
iestādes,  jāņem  vērā,  ka  to  brīvās  teritorijas  nodrošinājumam  ir  jābūt  100%  apmērā  no  PII  kopējās 
platības.  

                                                           
1 https://www.google.lv/maps 
2 ne vairāk kā 5 minūšu gājiena attālumā ar ātrumu 4 km/h 
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Attēls 2. Izglītības iestādes detālplānojuma teritorijas apkārtnē 

Vispārējās izglītības iestādes.  

Detālplānojuma  teritorijas  apkaimē  ir  5  vispārējās  izglītības  iestādes‐  divas  latviešu  un  trīs 
mazākumtautību plūsmu skolas 
Detālplānojuma  teritorijai piekritīgā mikrorajona vispārējās  izglītības  latviešu plūsmas skola  ir   Rīgas 
Pļavnieku  pamatskola,  kura  atrodas  Jāņa  Grestes  ielā  14,  savukārt,    mazākumtautību‐  Rīgas  92. 
vidusskola, Ulbrokas ielā 3, kuras abas ir sasniedzamas nedaudz vairāk kā 8 minūšu gājiena attālumā.  

 Skolēnu skaits  detālplānojuma   teritorijas  tiešā tuvumā esošajās skolās3 

  
Rīgas Pļavnieku 
pamatskola 

Rīgas 
10.vdsk. 

2006. gads  560 1201

2016. gads  659 813

Starpība  +99 ‐388

 
Atbilstoši      RD  Izglītības,  kultūras  un    sporta  departamenta    interneta  vietnē  esošajā  datu  bāzē 
http://dati.e‐skola.lv/Katalogs/RigaSkola  pieejamajai  informācijai,  kopš  2006.  gada    detālplānojuma 
teritorijai  piekritīgajā  latviešu  plūsmas    skolā  skolēnu  skaits  ir  nedaudz,  bet  pieaudzis,  savukārt, 
mazākumtautības  plūsmas  skolā‐  strauji  samazinājies.    Kopumā  vietu  skaits  vispārējās  izglītības 
iestādēs gan detālplānojuma apkaimē, gan Rīgas pilsētā kopumā ir pietiekams.  
Rēķinot  vietu  skaitu  vispārējās  izglītības  iestādēs,  kas  būtu  nepieciešams  detālplānojuma  teritorijas 
attīstības  realizācijas  gadījumā,  uz  plānotajiem  3647    iedzīvotājiem  nepieciešams  nodrošināt    365 
skolēnu vietas vispārējās izglītības iestādēs. 
Ņemot vērā apkārtnē esošo skolu daudzumu un to nepilnīgo piepildījumu,  var apgalvot, ka attīstāmās 
teritorijas  iedzīvotāju  vajadzības  pēc  kvalitatīvas  izglītības  var  nodrošināt  esošo  izglītības  iestāžu 
pārklājums.   
 

                                                           
3 http://dati.e‐skola.lv/Katalogs/RigaSkola 
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Attēls 3. Iedzīvotāji pakalpojumu centru 
sasniedzamības areālā 

 Pakalpojumu objekti 
 
Atbilstoši  RD  PAD  pētījumam  „Uzņēmējdarbības  funkciju  nodrošināšanai  nepieciešamo  teritoriju 

telpiskās  struktūras  izstrāde”  4, 
detālplānojuma  teritorija  iekļaujas  esosō 
pakalpojumu  objektu/centru  pieejamības 
areālā,  t.i.,  500m  attālumā  no  apkaimes 
pakalpojumu centra un 800 m attālumā no 
pilsētas pakalpojumu centra Saharova ielā.  
Ņemot  vērā  Plavnieku  apkaimes  lielo 
iedzīvotāju blīvumu, tajā ir izveidojušies un 
darbojas liels skaits nelielu paklapojumu un 
tirdzniecības  objektu,  kas  nodrošina 
primārās ikdienas vajadzības. 

 
 
 
 
 
Galvenais  priekšnosacījums  pakalpojumu  centra  attīstībai  ir  pakalpojumu  pieprasījums,  attiecīgi, 
iedzīvotāju blīvums. Ņemto vērā plānoto teritorijas attīstības konceptu,  tajā ir vēlams attīstīt kvartāla 
pakalpojumu  centru,  t.i.  ir  lielāks  vai  mazāks  ikdienas  preču  veikals.  Minēto  iespēju  nodrošinās 
detālplānojumā  noteiktā  plānotā  atļautā  izmantošana,  kas  sniedz  iespēju  veidot  pakalpojumu 
objektus gan kā atsevišķu būvi, gan integrēt tos dzīvojamajās ēkās.   

 

Attēls 4. Pakalpojumu objekti detālplānojuma teritorijas apkārtnē.  

                                                           
4 Pētījums “Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpiskās struktūras izstrāde”, SIA 
“Grupa93”, 2015. gads 
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Publiskā ārtelpa 
 

Dabas un apstādījumu teritorijas Pļavnieku apkaimē aizņem 11,8% jeb 35,2 ha  lielu platību 
un lielākie šo dabas un apstādījumu teritoriju nogabali atrodas 3 apkaimes vietās – ZR daļā 
ap A.Saharova un A.Deglava ielu ar parkveida raksturu, DA daļā pie Lubānas ielas (mežs) un 
ZA  daļā  pie  Lubānas  ielas  (mežs).    Apkaimes  ZA  daļā  noteiktas  arī  mazākas  dabas  un 
apstādījumu teritorijas – galvenokārt kā šauri zaļie koridori gar ielām. Realitātē apstādījumu 
teritorijas aizņem lielāku platību, jo tās atrodas arī dzīvojamo ēku kvartālu iekšpagalmos, kā 
arī  kā  ielu  apstādījumi  un  nelieli  skvēri.  Diemžēl  jāatzīst,  ka  lielākā  daļa  no  apkaimes 
publiskās  ārtelpas  nav  vērtējama  kā  kvalitatīva,  kas  ir  galvenais  faktors  labas  dzīves  vides 
nodrošinājumam.  
 
Detālplānojuma    teritorijā  tiek paredzēt publiskās ārtelpas nodrošinājums   atbilstoši RTIAN 
nosacījumiem  ‐ ne mazāk kā 20  %  ‐  to nodrošinās:  

1) Jaunveidojamās  Ielas teritorija  (transporta  infrastruktūras teritorija TR – platība 0,84 
ha 

2) Dabas un apstādījumu teritorijas  (skvērs (DA 1) – platība 0,51 ha 
3) Dabas un apstādījumu teritorija  (apstādījumu josla (DA2) – platība 1,43 ha 
4) Iekškvartālu savienojumi, kas noteikti kā publiskās ārtelpas josla – 1,57 ha 

 
Kopā: 4,35 ha, t.i. 41,8 % no attīstāmās teritorijas kopplatības  ( 10,4 ha). 
 
Papildus  labiekārtotās  apstādījumu  teritorijas  nodrošinās  arī  pagalmi,  kuru  izvietojumu  un 
plānojumu  noteikts  turpmākās  projektēšanas  gaitā  ‐  apbūves  kārtu  būvprojekta  un 
labiekārtojuma projektu ietvaros. 
 
Integrēti publiskās ārtelpas, ainavas, apstādījumu un labiekārtojuma konceptuālie  risinājumi 
izstrādāti teritorijas "Labiekārtojuma un apstādījumu koncepcijas” ietvaros ( izstrādātājs  SIA 
“Labie  koki”,  2014./2015.gads).    Detalizēti  risinājumi  tiks  izstrādāti  būvprojektēšanas 
ietvaros.  
 
 


