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1.1. DETĀLPLĀNOJUMA SAGATAVOŠANA UN IZSTRĀDE, PUBLISKĀS 
APSPRIEŠANAS PASĀKUMU SARAKSTS 

 

Pašvaldības 
lēmums 

30.04.2015. Nr. BV-15-
5900-nd 

“Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā 
(kadastra apzīmējums 0100 121 2879) izstrādes uzsākšanu, 
darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” 

 publikācija Dat. 05.05.2015. Elektroniski www.rpbv.lv 
Dat. 21.04.2016. Laikr. “Latvijas avīze” 

Pašvaldības 
lēmums 

   

 publikācija Dat.  Laikr.  
publikācija Dat.  Elektroniski  

Norises laiks Dat.   
Pub. apspr. sanāksme  

 Sanāksme par publiskās 
apspriešanas rezultātiem 

 

Pašvaldības 
lēmums 

   

 publikācija Dat.    
publikācija Dat.    
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1.2. PAZIŅOJUMI UN PUBLIKĀCIJAS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 
 

Paziņojums interneta vietnē www.rpbv.lv par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (05.05.2015.) 
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Paziņojums Latvijas avīzē par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (21.04.2016) 
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1.3. PASTA APLIECINĀJUMI PAR PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANU 
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1.4. ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN 
JURIDISKO PERSONU PIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM 

 
Priekšlikumu 
iesniedzējs 
(fiziska vai 
juridiska 
persona) 

Saņemšanas 
datums 

Priekšlikumi vai iebildumi 
Priekšlikumu vai iebildumu 
ievērošana 

Garāžu 
īpašnieku 
kooperatīva 
sabiedrība 
„Lubānas 
garāža” 

18.05.2015. Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Būvvaldes 
paziņojumu par detālplānojuma zemes 
vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra 
apzīmējums 0100 121 2879) izstrādes 
uzsākšanu, garāžu īpašnieku kooperatīvas 
sabiedrības „Lubānas garāža” lūdz sniegt 
informāciju par piebraucamo ceļu no 
Lubānas ielas pie garāžu kompleksa ēkai 
Lubānas iela 139. 
1. Vai piebraucamo ceļu pie garāžu 
kompleksa izmantos kā piebraucamo ceļu 
celtniecības laikā? 
2. Vai būs apgrūtināta transporta kustība no 
Lubānas ielas līdz garāžu kompleksa ēkai 
celtniecības laikā? 
3 Kas atbildēs un atjaunos ceļa bojājumus 
pēc tā ekspluatācijas celtniecības darbu 
laikā, ja ceļu izmantos kā piebraucamo ceļu? 
 

Pieņemts informācijai.  
Tiks ņemts vērā 
detālplānojuma īstenošanas 
posmā,  normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā 
nodrošinot savlaicīgu 
informēšanu par būvdarbu 
procesu  norisi.  
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1.5. DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS 
(tiks pievienots pēc projekta publiskās apspriešanas norises) 

 
 
1.6. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMU IEVĒROŠANU 

(tiks pievienots pēc atzinumu saņemšanas) 
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2.2. ĪPAŠUMA TIESĪBAS APLIECINOŠI DOKUMENTI UN ZEMES ROBEŽU PLĀNI 
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2.3. PILNVARA DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 
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2.5. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU 
 

Veselības inspekcija 16.06.2015. Nr. 10-4/15449/299 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Projektēšanas laikā paredzēt: 
1. detālplānojuma izstrādāšanu atbilstoši 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.711 un 

22.05.2013. MK noteikumiem Nr. 240; 
2. objektu izvietojumu zemes gabalā, ievērojot Aizsargjoslu likumu un 20.12.2005. 

RD saistošo noteikumu Nr. 34 prasības; 
3. objektu pievienošanu pilsētas centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem; 
4. ūdensvada un kanalizācijas tīklu iekārtošanu, ievērojot LBN 222-00 un LBN 223-99 

prasības; 
5. inženierkominikāciju tīklu izvietošanu atbilstoši 28.12.2004. MK noteikumiem 

Nr. 1069; 
6. teritorijas labiekārtošanu, paredzot autotransporta kustības organizēšanu, 

piebraucamo, velo un gājēju ceļu ierīkošanu, atbilstoši spēkā esošajiem 
būvniecības normatīviem. 

Projektu iesaka izvērtēt Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļā. 

 
Nosacījumi ievēroti 

RPA „Rīgas gaisma” 16.06.2015. Nr. 51/2015 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Saglabāt esošo apgaismes tīklu nepārtrauktu darbību: 
1. RPA „Rīgas gaisma” ir esoši tīkli gar zemes vienību (kad. apz. 0100 121 2879) pa 

Lubānas ielu un pa Kupriču ielu posmā no Lubānas ielas līdz autogarāžām. 
2. Ja perspektīvā paredzēts ieprojektēt iebrauktuves zemes vienībā no Lubānas un 

Kupriču ielām, tad paredzēt esošo kabeļu, kuri var nonākt zem iebrauktuvēm, 
padziļināšanu 1m no iebrauktuvju zemes virsas un aizsardzību ar divdaļīgām 
saliekamām plastmasas caurulēm A-110PS. Planšetes: 105-B-12;16 

Piezīmes:  
1. Noteikumi precizējami un papildināmi projektēšanas gaitā. 
2. Projektu skiču stadijā saskaņot ar 1. ekspluatācijas rajonu. 
3. Ja izbūves darbu procesā rodas projektā neparedzētas izmaiņas, tās jāsaskaņo ar 

RPA „Rīgas gaisma” trašu dienestu. 
4. Visi norādītie darbi pasūtītājam jāveic uz sava rēķina. 
5. Izbūvētos ielu apgaismojuma tīklus bez atlīdzības nodot RPA „Rīgas gaisma” 

ekspluatācijā. 
6. Ielu apgaismojuma tīklu izpilddokumentāciju iesniegt RPA „Rīgas gaisma” trašu 

dienestā. 

 
Nosacījumi ievēroti 

RPA „Rīgas gaisma” 08.06.2016. Nr. RG-16-242-nd 

Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Tehniskie nosacījumi derīgi līdz 2017. gada 16.jūnijam. 
Saglabāt esošo apgaismes tīklu nepārtrauktu darbību: 
1. RPA „Rīgas gaisma” ir esoši tīkli gar zemes vienību (kad. apz. 0100 121 2879) pa 

Lubānas ielu un pa Kupriču ielu posmā no Lubānas ielas līdz autogarāžām. 
2. Ja perspektīvā paredzēts ieprojektēt iebrauktuves zemes vienībā no Lubānas un 

Kupriču ielām, tad paredzēt esošo kabeļu, kuri var nonākt zem iebrauktuvēm, 
padziļināšanu 1m no iebrauktuvju zemes virsas un aizsardzību ar divdaļīgām 
saliekamām plastmasas caurulēm A-110PS. Planšetes: 105-B-12;16 

Piezīmes:  
1. Noteikumi precizējami un papildināmi projektēšanas gaitā. 
2. Projektu skiču stadijā saskaņot ar 1. ekspluatācijas rajonu. 

Nosacījumi ievēroti 

RPA „Rīgas gaisma” 16.06.2015. Nr. 51/2015 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 



Detālplānojums zemes vienībai  Ulbrokas ielā (kadastra apz. 0100 121 2879) 
Pārskats par detālplānojuma izstrādi 

 

92 
 

SIA “Grupa93”, 2016.gads 

Saglabāt esošo apgaismes tīklu nepārtrauktu darbību: 
1. RPA „Rīgas gaisma” ir esoši tīkli gar zemes vienību (kad. apz. 0100 121 2879) pa 

Lubānas ielu un pa Kupriču ielu posmā no Lubānas ielas līdz autogarāžām. 
2. Ja perspektīvā paredzēts ieprojektēt iebrauktuves zemes vienībā no Lubānas un 

Kupriču ielām, tad paredzēt esošo kabeļu, kuri var nonākt zem iebrauktuvēm, 
padziļināšanu 1m no iebrauktuvju zemes virsas un aizsardzību ar divdaļīgām 
saliekamām plastmasas caurulēm A-110PS. 

3. Izstrādājot tehnisko projektu zemes vienībai pieprasīt Tehniskos noteikumus RPA 
„Rīgas gaisma” 

Planšetes: 105-B-12;16 

 
Nosacījumi ievēroti 

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 18.06.2015. Nr. 30.04-01/15/00/988 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 

Detālplānojuma teritorijā neatrodas LVRTC elektrisko sakaru komunikācijas un tuvākajā 
laikā netiek plānots komunikācijas izbūvēt, tādēļ detālplānojuma izstrādei šajā objektā 
LVRTC nosacījumus neizvirza. 

- 

SIA „Lattelecom” 18.06.2015 Nr. 36-17/2209/2389 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
1. Saglabāt esošās sakaru komunikācijas. 
2. Detālplānojumā paredzēt sakaru komunikāciju trases pa projektējamajām ielām un 

pievadceļiem ar iespēju pievienoties esošajām SIA „Lattelecom” komunikācijām. 
3. Projektējamās sakaru komunikāciju trases paredzēt zaļajā zonā vai zem trotuāra. 
4. Paredzēt komunikāciju ievadus uz visām projektējamām ēkām no projektējamajām 

komunikāciju trasēm. 
5. Paredzēt vietu(as) sakaru sadales punktu ierīkošanai pie projektējamajām sakaru 

trasēm ekspluatācijai piemērotā vietā. 
6. Detālplānojumu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla. 
7. Pie tehniskā projekta izstrādes 12 mēnešus pirms objekta nodošanas ekspluatācijā 

griezties SIA  „Lattelecom” ar pieprasījumu par konkrētu sakaru pakalpojumu 
piegādi. 

Nosacījumi ievēroti. 

AS „RĪGAS SILTUMS” 25.06.2015. Nr. 3260 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Informē, ka detālplānojuma teritorijas ziemeļu daļā izvietoti kanālā esoši siltuma tīkli 
Dn350mm. 
SIA „RĪGAS SILTUMS” ir gatavs izskatīt iespēju nodrošināt ar centralizēto siltumapgādi 
perspektīvo objektu pēc detalizētākas informācijas saņemšanas par jauno objektu un 
tam nepieciešamo siltuma daudzumu. 
Izstrādājot detālplānojumu, siltuma tīklu izvietojums jāparedz visās jaunprojektējamās 
ielās. 
Detālplānojums jāizstrādā saskaņā ar pastāvošiem normatīviem un jāsaskaņo noteiktā 
kārtībā, tajā skaitā ar AS „RĪGAS SILTUMS” 

Nosacījumi ievēroti, 
paredzēta  centralizētā 
siltumapgāde ar 
pieslēgumu pie esošās 
siltumtrases detālplānojuma 
teritorijā. 

AS „RĪGAS SILTUMS” 14.06.2016 Nr.2.2-4/3464 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Informē, ka detālplānojuma teritorijas ziemeļu daļā izvietoti AS „RĪGAS SILTUMS” 
siltumtīkli Dn350 mm. 
SIA „RĪGAS SILTUMS” ir gatavi izskatīt iespēju nodrošināt ar centralizēto siltumapgādi 
perspektīvo objektu iepriekš minētajā teritorijā pēc detalizētākas informācijas 
saņemšanas par jauno objektu un tam nepieciešamo siltuma daudzumu. 
Izstrādājot detālplānojumu, perspektīvo siltuma tīklu izvietojums jāparedz visās 
jaunprojektējamās ielās. 
Detālplānojums jaizstrādā saskaņā ar pastāvošiem normatīviem.  

Informācija pieņemta 
zināšanai. Nosacījumi 
ievēroti. 

RD Mājokļu un vides departaments Vides pārvalde 27.06.2015. Nr. DMV-15-1987-nd 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
1. Paredzēt centralizētu ūdensapgādi un centralizētus sadzīves notekūdeņu 1. Nosacījumi ievēroti. 
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novadīšanas tīklus atbilstoši 20.12.2005. RD saistošo noteikumu Nr. 34 (RTIAN) 
97. un 97.1 punktam. 

2. Lietus notekūdeņu savākšanai no detālplānojuma teritorijas paredzēt vienotu 
sistēmu ar novadīšanu pilsētas centralizētajos lietus notekūdeņu tīklos vai vidē. 
Lietus notekūdeņu uzkrāšanai un vadīšanai pieļaujams veidot vidē arhitektoniski un 
dizainiski iederīgus ūdensobjektus (piem., baseinu, dīķi u.tmldz.). 

3. Novadot lietus notekūdeņus no apbūves teritorijām, nodrošināt to atbilstību 
15.11.2011. RD noteikumiem Nr. 147 2. pielikumam. 

4. Būvniecības rezultātā aizliegts pasliktināt apkārt esošo zemes gabalu hidroloģisko 
stāvokli. 

5. Paredzot virszemes vai apakšzemes autonovietnes, ievērot RTIAN 2.17. nodaļas 
prasības attiecībā uz atkritumu tvertņu nodrošināšanu (163., 164. punkts), segumu 
nodrošināšanu, 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). 

6. Informē, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu detālplānojuma teritorijā nav. 
7. Saskaņā ar pārvaldes rīcībā esošo informāciju no VSIA „Latvijas vides ģeoloģijas 

un meteoroloģijas centrs” datu bāzes „Urbumi” detālplānojuma teritorijā nav 
ūdensapgādes, monitoringa un metro izpētes urbumi. 

8. Izstrādājot detālplānojuma atkritumu savākšanas vietu izvietojumu, veikt saskaņā 
ar RTIAN 3.12. punktu. 

9. Saskaņā ar 14.11.2006. RD saistošajiem noteikumiem Nr. 60 lielākā 
detālplānojuma daļa atrodas III gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā, bet neliela 
teritorijas daļa (Lubānas ielas tiešā tuvumā) atrodas II gaisa piesārņojuma 
teritoriālajā zonā.  

10. Detālplānojuma teritorijā pie Lubānas ielas ir ievērojams autosatiksmes trokšņa 
apgrūtinājums. Atbilstoši Rīgas aglomerācijas stratēģiskajai trokšņa kartei (2008. 
gada), trokšņa rādītāji Ldiena un Lvakars ir 65070 dB(A). Bet nakts trokšņa rādītājs 
Lnakts=600-65 dB(A), kas pārsniedz 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 noteiktos 
vides trokšņa raksturlielumus daudzstāvu dzīvojamai apbūvei līdz 10 dB dienā, bet 
līdz 15 dB vakarā un naktī. Teritorijā vismaz 300m attālumā no Lubānas ielas 
trokšņa rādītāju pārsniegumi ir 5 līdz 10 dB robežās. Izvietojot trokšņa jūtīgo apbūvi 
trokšņa apgrūtinājuma zonās, it īpaši Lubānas ielas, ēku projektos paredzēt 
prettrokšņa pasākumus atbilstoši LBN 016-11. 

11. Apstādījumu un dabas teritorijas ir saglabājamas kā apstādījumu joslas. 
 
 

 
 
2. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
 
 
3. Nosacījumi ievēroti. 
 
4. Nosacījumi ievēroti. 
 
5. Nosacījumi ievēroti, ciktāl 
tie ir attiecināmi uz 
detālplānojuma projektu. 
 
 
6. Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 
7. Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 
 
 
8. Nosacījumi ievēroti, ciktāl 
tie ir attiecināmi uz 
detālplānojuma projektu. 
9. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
10. Nosacījumi ievēroti, 
ciktāl tie ir attiecināmi uz 
detālplānojuma projektu. 
 
 
11. Nosacījumi ievēroti. 
 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” 27.06.2015. Nr. 5.1/2619 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Izvirza sekojošas prasības: 
1. Projektam jāatbilst RD saistošo noteikumu Nr. 34 prasībām. 
2. Izstrādāt perspektīvo satiksmes organizācijas shēmu ar teritorijas pieslēgumiem 

Rīgas pilsētas ielu tīklam, neparedzot jaunus tiešos pieslēgumus Lubānas ielai. 
3. Ņemt vērā SIA „AFI Investments” izstrādes procesā esošā projekta „Dzīvojamo un 

sabiedrisko ēku komplekss” Ulbrokas ielā b/n (kad. Nr. 0100 121 2079), Rīgā 2. 
kārtas risinājums. 

4. Zemes vienību sadalīšanas gadījumā, nepieciešams paredzēt piekļūšanu visām 
jaunizveidotajām zemes vienībām. 

5. Detālplānojuma teritorijai nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas atbilstoši RD 
saistošajiem noteikumiem Nr. 34 prasībām ir jāparedz savā teritorijā. Autostāvvietu 
izvietojumam jāatbilst LR Valsts standarta LVS 190-7 prasībām. 

6. Projektēšanā balstīties uz LR valsts standartu un normatīvu izvirzītajām prasībām. 
7. Detālplānojuma projektu saskaņot VAS LVC Satiksmes organizācijas pārvaldē. 

 
1. Nosacījumi ievēroti. 
2. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
3. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
4. Nosacījumi ievēroti. 
 
5. Nosacījumi ievēroti. 
 
6. Nosacījumi ievēroti. 
 
7. Nosacījumi ievēroti. 
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SIA „Rīgas ūdens” 30.06.2015. Nr. T1-7.9/1067 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Paziņo, ka zemes gabalam Ulbrokas ielā pieguļošās ielās iebūvēti DN 200 mm ielas 
ūdensvads ar pievadiem Lubānas un Kupriču ielās, minēto zemes gabalu šķērso DN 
200 mm kvartāla ūdensvads, un pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu 
kanalizācijas DN 1000m kolektors Lubānas ielā un DN 400 mm cauruļvads Kupriču ielā. 
Informē, ka minētā zemes gabalā izbūvēti arī DN 100/50 mm abonentu ūdensvadi, kas 
nodrošina ūdensapgādi vairākiem objektiem. 
Detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar LBN, LVS, Aizsargjoslu, LBN 008-14, 17.12.2002. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 39 un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. 
Projektētajiem objektiem pieprasīt konkrētus tehniskos noteikumus. 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 
Nosacījumi ievēroti. 

SIA „Rīgas ūdens” 21.01.2016.Nr. T1-5.2.7/61 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Izvērtējot SIA „METRUM” iesniegtos ūdensapgādes sistēmas priekšlikumus ārējās 
ugunsdzēsības nodrošināšanai no pilsētas ūdensvada tīkliem, SIA „Rīgas ūdens” 
neiebilsts plānotajam risinājumam. Norāda, ka pie plānotajiem ūdensapgādes 
risinājumiem, detālplānojuma nosacījumi paliek nemainīgi, līdz ar to atstājot spēkā SIA 
„Rīgas ūdens” Jums izsniegtos 30.06.2015. detālplānojuma nosacījumus Nr. T1-
7.9/1067. 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 

SIA „Rīgas ūdens” 22.06.2016. Nr. T1-7.9/1034 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Paziņo, ka zemes gabalam Ulbrokas ielā pieguļošās ielās iebūvēti DN 200 mm ielas 
ūdensvads ar pievadiem Lubānas un Kupriču ielās, minēto zemes gabalu šķērso DN 
200 mm kvartāla ūdensvads. 
Paziņo, ka zemes gabalam Ulbrokas ielās pieguļošās ielās iebūvēts pilsētas sadzīves 
un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas DN 1000m kolektors ar atzariem Lubānas ielā 
un DN 400 mm cauruļvads ar atzariem Kupriču ielā. 
Informē, ka minētā zemes gabalā izbūvēti arī DN 100/50 mm abonentu ūdensvadi, kas 
nodrošina ūdensapgādi vairākiem objektiem. 
Ppaildus informē, ka ielu sarkanās līnijas ūdensvada un sadzīves un ražošanas 
notekūdeņu kanalizācijas būvniecības darbus organizēs SIA „Rīgas ūdens” par 
būvniecības ierosinātāja līdzekļiem. 
Detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, Latvijas 
valsts standartiem (LVS), Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Aizsargjoslu likumu, 
MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, Rīgas domes 17.12.2002. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 39 un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. 
Projektējamiem objektiem pieprasīt konkrētus tehniskos noteikumus. 
Detālplānojuma izstrādes nosacījumi derīgi vienu gadu. 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 
Nosacījumi ievēroti. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 03.07.2015. Nr. 22/8-1.16/620 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Detālplānojuma tālākai virzībai, tajā jāiekļauj informācija un tehniskie risinājumi 
(tekstuālajā un grafiskajā daļā) par: 
1. Būvju izvietojumu, ugunsdrošības atstarpēm un piebrauktuvēm plānojumā, ko 

paredz saskaņā ar LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošības”. 
2. Piebrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, ko apzīmē ar 

drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar obligāti piemērojamo LVS 446 
„Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums”, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma) saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr.571 „Ceļa satiksmes noteikumi”. 

3. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi (risinājumiem jābūt paredzētiem vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā), ko paredz saskaņā ar LBN 222-99 
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un  būves” un Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju 
ugunsdrošība”. Ūdens ņemšanas vietas, kā arī piebraukšanas vietas pie tām, 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 
Nosacījumi ievēroti. 
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apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar LVS-446 „Ugunsdrošībai un civilajai 
aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums. 
 

Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 03.07.2015. Nr. 4.5.-07/4579 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Pārvalde izvirza sekojošus nosacījumus detālplānojuma izstrādei: 
1. Detālplānojumam jāatbilst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātam Rīgas 

pilsētas teritorijas plānojumam, RTIAN prasībām un darba uzdevumā norādītajam 
detālplānojuma izstrādes mērķim. 

2. Detālplānojuma izstrādi veikt atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumu Nr. 628 3.5. un 
5.3. nodaļas prasībām, ievērojot 30.04.2015. MK noteikumu Nr. 240 prasības. 

3. Detālplānojuma projektā atbilstoši MK noteikumu Nr. 628 56.2. punktam: 
3.1. uzrādīt vides un dabas resursu aizsargjoslas, nosakot saimnieciskās darbības 

aprobežojumus tajās atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām; 
3.2. izvērtēt inženiertehniskās sagatavošanas pasākumu veikšanas 

nepieciešamību detālplānojuma teritorijas hidroloģisko un citu apstākļu 
uzlabošanai un apbūves izvietošanas vajadzībām; 

3.3. izstrādāt teritorijas vertikālo plānojumu (nepieciešamības gadījumā teritorijas 
augstuma līmeņa atzīmju izmaiņas saskaņot ar pieguļošo teritoriju 
īpašniekiem); 

3.4. plānojot jaunu apbūvi, nepieciešamības gadījumā paredzēt risinājumus 
dzīvojamās apbūves aizsardzībai pret nekustamā īpašuma apkaimē notiekošo 
saimniecisko darbību ( paredzēt aizsardzības pasākumus pret trokšņiem, 
smakām, putekļiem u.c.); 

3.5. veikt degradēto teritoriju izpēti/apsekošanu detālplānojuma teritorijā, paredzēt 
degradēto teritoriju sakārtošanu un jaunās apbūves izvietošanu primāri tajās; 

3.6. uzrādīt plānotās apbūves izvietojumu detālplānojuma teritorijā; 
3.7. izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt piebraucamos ceļus 

detālplānojuma teritorijā. Plānojot apbūvi, izvēlēties tādus risinājumus, kas 
novērstu piesārņoto lietusūdeņu no iekškvartāla brauktuvēm un auto 
stāvlaukumiem nonākšanu vidē; 

3.8. izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju shēmu. Detālplānojuma teritorijai 
paredzēt pieslēgumu pie centralizētajiem Rīgas pilsētas ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem; 

3.9. plānojot jaunās apbūves izvietojumu, maksimāli saglabāt teritorijā augošos 
vērtīgos kokus; 

3.10. lai netiktu veikta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradņu iznīcināšana, 
veikt sugu un biotopu izpēti veģetācijas un ligzdošanas laikā detālplānojuma 
projekta izstrādei paredzētajā teritorijā, nepieciešamības gadījumā ekspertu 
atzinumos iekļaujot pasākumus īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradņu 
saglabāšanai un apsaimniekošanai un iezīmējot īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu atradnes, ja tādas atrodas. Ekspertu atzinumam jāatbilst 30.09.2010. 
MK noteikumu Nr. 925 prasībām. 

 
1. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
2. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
3. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD Pilsētas attīstības departaments 07.07.2015. Nr. DA-15-675-ap 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Informē, ka atbilstoši 20.12.2005 RD saistošajiem noteikumiem Nr. 34 (RTIAN) 17. 
pielikumam Detālplānojuma teritorijā daļēji atrodas aizsargjoslas teritorija ap Ulbrokas 
kapsētu. 
Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam vadlīnijām 
detālplānojuma teritorijā ir paredzēts nozīmīgs pilsētas telpiskās struktūras elements – 
„Zaļais koridors”, kas nodrošina iedzīvotājiem iespēju pārvietoties no viena zaļās 
struktūras centra uz otru pa kvalitatīvu un vizuāli pievilcīgu pilsētas telpu. 
Detālplānojumam izvirza sekojošus nosacījumus: 
1. Detālplānojuma teritorijā norādīt aizsargjoslas teritoriju ap kapsētu un precizēt 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 
Nosacījumi ievēroti. 
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izmantošanas aprobežojumus tajā. 
2. Izstrādājot publiskās ārtelpas priekšlikumu paredzēt rekreācijas iespējas no 

Lubānas ielas cauri Detālplānojuma teritorijai Ulbrokas ielas virzienā, nosakot „zaļo 
koridoru” un tā izmantošanu, saskaņā ar Stratēģijas vadlīnijām. 

AS „Latvijas Gāze” 08.07.2015. Nr.27.4-2/2424 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Informē, ka minētajā zemes vienībā atrodas sadales gāzesvads ar spiedienu līdz 
0,6 MPa. Informāciju par esošo gāzesvadu var saņemt Rīgas iecirknī. 
Norāda, ka izstrādājot detālplānojumu nepieciešams: 
1. Detālplānojumā uzrādīt esošā gāzesvada ar spiedienu līdz 6 MPa novietni un tā 

aizsargjoslu. 
2. Paredzēt perspektīvā skapjveida gāzes spiediena regulēšanas punkta (SGRP) 

novietni pēc iespējas tuvāk esošajam sadales gāzesvadam ar spiedienu līdz 6 
MPa un sadales gāzesvada ar spiedienu līdz 0,4 MPa novietni 
inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši LVS, Aizsargjoslu likuma, LBN 008-14 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 Rīgas iecirkni un Gāzapgādes attīstības 
departamenta Perspektīvās attīstības daļu. 

5. Detālplānojuma grafisko daļu (inženiertehnisko komunikāciju izvietojuma shēma) 
digitālā veidā un izdrukas veidā iesniegt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības 
departamenta Perspektīvās attīstības daļā. 

6. Tehniskos noteikumus patērētājiem prasīt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības 
departamenta Klientu piesaistes daļā, pēc detālplānojuma saskaņošanas 
pašvaldībā. 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 
Nosacījumi ievēroti. 

AS „Latvijas Gāze” 20.06.2016. Nr.27.4-2/1715 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Informē, ka tiek atstātas spēkā visas prasības, kas minētas AS „Latvijas Gāze” 
08.07.2015. izsniegtajos nosacījumos Nr. 24.4-2/242 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 

RP SIA „Rīgas satiksme” 08.07.2015. Nr. KOR-IZEJ-JP/2015/1373 
Prasības nosacījumos Prasības nosacījumos 
Detālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā – Lubānas ielā kursē 52. autobusu maršruts 
„Abrenes iela –Pļavnieku kapi”, ar tuvākajām pieturvietām „Pļavnieki”. Savukārt, 
Ulbrokas ielā kursē 6. autobusu maršruts „Centrālā stacija-Dreiliņi”, 20. autobusu 
maršruts „Pļavnieku kapi – Pētersalas iela”, 31. autobusu maršruts „Dārziņi –Jugla 3” 
un 214. minibusa maršruts „Centrālā stacija – Dreiliņi”, ar tuvākajām pieturvietām 
„Ulbrokas iela” un „Salnas iela”. 
Izstrādājot detālplānojuma projektu, iedzīvotāju plūsma no dzīvojamās teritorijas 
jāplāno tā, lai tiktu nodrošināta brīva un maksimāli ērta piekļuve autobusu pieturvietām, 
paredzot attiecīgu satiksmes organizāciju un gājēju celiņu izvietojumu. 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 
Nosacījumi ievēroti. 

SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 08.07.2015. Nr. 989/ZN 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Lūdz paredzēt iespēju konkrētajā teritorijā uzstādīt un ekspluatēt elektronisko sakaru 
tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas, iespēju robežās paredzot 
atsevišķu komunikāciju- elektroapgādes tīkli, un piebraucamo autoceļu tuvumā. 

Nosacījumi ievēroti. 
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AS „Latvenergo” 10.07.2015. Nr. 01VD00-13/3560 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Zemes vienībā Ulbrokas ielā, Rīgā AS „Latvenergo” pārziņā esošu sakaru būvju un 
pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju nav un netiek plānoti. 

- 
 

AS „Sadales tīkls” 10.07.2015. Nr. 01VD00-13/3560 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
1. Ņemt vērā elektroietaišu ierīkošanas tehniskos noteikumus: 

1.1. Nr. 102388154 SIA „AFI INVESTMENT” 10kV gaisvadu līnijas un 
transformatora apakšstacijas T-4005 Ulbrokas ielā b/n demontāžai; 

1.2. Nr. 30KI20-03.02/989 SIA „API INVESTMENT” 10kV gaisvadu līnijas un 
transformatora stacijas T-4005 Ulbrokas ielā b/n demontāžai. 

2. Esošo elektrotīklu un būvju novietojumam projekta zonā jāatbilst pastāvošo 
Elektrotīklu izbūves noteikumu un LBN prasībām. 

3. Lai nodrošinātu teritorijā iekļauto objektu drošu un kvalitatīvu elektroapgādi, 
saskaņā ar teritorijā paredzēto objektu slodžu orientējošiem aprēķiniem jāizstrādā 
prespektīvā teritorijā paredzēto objektu elektroapgādes shēma. 

4. Lai precizētu paredzamo objektu slodžu pieslēguma vietu, nepieciešams aizpildīt 
pieteikuma veidlapu „Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam/slodzes izmaiņām” 
norādot nepieciešamo jaudu, spriegumu un citu informāciju, kas prasīta veidlapā. 
Pēc pieteikuma saņemšanas tiks izstrādāti tehniskie noteikumi plānotajam objekta 
slodzes pieslēgumam un iespējamās elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas 
izmaksas. 

5. Detālplānojumā jāattēlo esošo (kabeļlīniju TP591-TP1553, TP1541-TP1554, 
A/st.8-A-4005) un perspektīvo elektroapgādes objektu aizsardzībai un 
ekspluatācijai nepieciešamās aizsargjoslas. 

6. Veicot detālplānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus 
elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti Aizsargjoslu likuma 35. un  45. 
pantu, nodrošinot iespēju brīvai esošo inženierkomunikāciju apkalpei un 
rekonstrukcijai. Ņemot vērā, ka nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu 
aizsargjoslās, nepieciešamības gadījumā paredzēt to iznešanu pa detālplānojumā 
norādītām trasēm, kas būs jāveic pa ierosinātāja līdzekļiem. 

7. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā paredzēt saskaņā ar plānoto objekta 
elektroapgādes shēmu, kā arī atbilstoši 01.10.2014. MK noteikumiem Nr. 574 par 
LBN 008-14. 

8. Plānot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to 
pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamiem inženiertīkliem. 

Detālplānojumā ietvert sekojošas prasības: 
1. Par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku 

drošību darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā, kā arī ar vispārējiem 
aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma 35  un 45. pantā; 

2. Par aprobežojumiem ap sekojošiem AS „Sadales tīkls” objektiem: 
2.1. elektrisko tīklu kabeļlīnijām aizsargjosla noteikta 1 metra attālumā no kabeļa 

līnijas ass; 
2.2. sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijā, aizsargjosla 

noteikta 1m attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk ārpusē 
izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 

2.3. gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kV aizsargjosla noteikta 2,5 m 
attālumā no līnijas ass. 

 
 
 
 
 
 

1. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
 
 
 
 
2. Nosacījumi ievēroti. 
 
3. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
 
4. Nosacījums jāņem vērā 
būvprojektēšanā, kas tiek 
veikta vienlaicīgi (paralēli) 
ar detālplānojuma izstrādi. 
 
 
 
5. Nosacījumi ievēroti. 
 
6. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
8. Nosacījumi ievēroti. 
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RD Satiksmes departaments 14.07.2015. DS-15-1594-nd 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Tiek izvirzīti sekojoši nosacījumi: 
1. Piebraukšanu objektam organizēt no Kupriča ielas. Piedāvāt piebraukšanas 

risinājumu virzienā uz un no pilsētas centra, Izstrādāt Kupriča ielas perspektīvo 
šķērsprofilu. 

2. Iekšējo ielu tīklu izstrādāt veidojot savienojumus ar pieguļošajām ielām un gājēju 
ceļiem. Ielu tīklu projektēt atbilstoši „E” kategorijas un dzīvojamās zonas prasībām. 

3. Izstrādāt ielu tīkla attīstības un satiksmes organizācijas shēmu. Paredzot 
risinājumus jaunās apbūves nodrošināšanai ar sabiedrisko transportu. Jaunām 
ielām izstrādāt perspektīvo šķērsprofilu. 

4. Noteikt ielu infrastruktūras attīstības kārtību. 
5. Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot objekta robežās ārpus ielu 

sarkanajām līnijām. 
6. Ielu sarkano līniju robežās esošo zemesgabalu daļas izdalīt kā atsevišķus 

zemesgabalus.  
7. Virsmas un drenāžas ūdeņu novadīšanai izstrādāt daļēji slēgtu sistēmu ar 

pieslēgumu objektam pieguļošo ielu lietus kanalizāciju sistēmai. 
8. Detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar RTIAN un LVS ceļu projektēšanas nozarē. 

 
1. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
2. Nosacījumi ievēroti 
3. Nosacījumi ievēroti. 
 
4. Nosacījumi ievēroti. 
5. Nosacījumi ievēroti. 
 
6. Nosacījumi ievēroti. 
 
7. Nosacījumi ievēroti. 
 
 
8. Nosacījumi ievēroti. 

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departaments Zemgales reģiona meliorācijas 
nodaļas Rīgas sektors 27.07.2015. Nr. 12-2/944 
Prasības nosacījumos Nosacījumu ievērošana 
Informē, ka: 
- nekustamais īpašums Ulbrokas iela (kad. Nr. 0100 121 2879)  Rīgā, ūdensnotekas 

Daugavas, ŪSIK kods 41:01, sateces baseinā; 
- pēc meliorācijas kadastra datiem zmes gabals nav drenēts ar segtajām meliorācijas 

sistēmām. 
Veicot detālplānojuma nosacījumu izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumu: 
- Projekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšana 

objektam pieguļošajās platībās. 
- Jāparedz virszemes noteces uztveršanas, savākšanas un novadīšanas no 

būvobjektiem tehniskais risinājums. 
- Lai nodrošinātu optimālo mitruma režīmu teritorijā, iesakām paredzēt drenāžas 

izbūvi ap ēkām. 
- Plānojot meliorācijas sistēmu būvniecību, jāizņem tehniekie noteikumi ZMNI. 
Lai nodrošinātu iepriekš minēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti: 
- 14.01.2010. pieņemtais Meliorācijas likums; 
- veicot meliorācijas sistēmu izbūvi, ievērot LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr. 550 un 

LR MK 30.06.2015. noteikumus Nr. 329 prasības; 
- 03.08.2015. MK noteikumu Nr. 714. 
Meliorācijas sistēmas izbūves tehniskos risinājumus saskaņot Zemgales reģiona 
meliorācijas nodaļā. 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 
Nosacījumi ievēroti. 
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2.6.INSTITŪCIJU SNIEGTIE ATZINUMI 
 

(Tik ievietoti pēc institūciju atzinumu saņemšanas) 
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3.1. BŪVOBJEKTA „DZĪVOJAMO UN SABIEDRISKO ĒKU KOMPLEKSS” RĪGĀ, ULBROKAS IELĀ 
B/N 1. UN 2. KĀRTAS BŪVPROJEKTU SASKAŅOŠANA  
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3.2. LĪGUMS PAR ZEMES IZMANTOŠANU ELEKTROAPGĀDES OBJEKTA JAUNAI 
BŪVNIECĪBAI UN APROBEŽOJUMU NOTEIKŠANU 
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3.3. Trīspusējā līguma par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu 
pāratjaunojums 
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