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IEVADS 
 

Detālplānojuma izstrāde zemes vienībai Rīgā, Ulbrokas ielā b/n, Pļavnieku apkaimē (kadastra 
apzīmējums 0100 121 2879 (turpmāk tekstā – Detālplānojums), ar kopējo platību 10,4 ha, uzsākta 
pamatojoties uz zemes īpašnieka  SIA “A.R.Holdings” (reģ.nr.40003731780)  pilnvarotās personas un 
zemes nomnieka “AFI Investments” (reģ.nr. 40003781438) (turpmāk tekstā – Attīstītājs) ierosinājumu 
un 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”.  

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūves 
kvartāla izveidei Rīgas pilsētā, Pļavniekos, tostarp paredzot nepieciešamo komerciāla rakstura un 
sabiedrisko objektu izbūvi, atbilstošus transporta, inženiertehniskās apgādes un publiskās ārtelpas 
risinājumus, kā arī zemes vienības sadales iespējas saskaņā ar Rīgas pilsētas teritorijās plānojumā 
(RTIAN) noteikto funkcionālo zonējumu attīstāmajā zemes vienībā „Jauktas apbūves ar dzīvojamo 
funkciju teritorija (J)” un “Apstādījumu un dabas teritorija (A)”.  
 
Detālplānojumu sagatavoja SIA “Grupa93”, ņemot vērā attīstītāja SIA “AFI Investments” līdzšinējās 
iestrādes (SIA  ‘’Projektēšanas birojs ARHIS’’ 2007.gadā izstrādāto skiču projektu, tā īstenošanas 1. un 
2.projektēšanas kārtu  tehnisko projektu materiālus, 2014.gadā aktualizēto zemes vienības kopējo 
apbūves koncepciju (izstrādātāji SIA “ARHIS ARHITEKTI” un SIA “MARK arhitekti)., SIA “Metrum” 
2015./2016.gadā sagatavotos detālplānojuma darba redakcijas materiālus u.c.), sadarbībā ar 
iesaistītajiem transporta, inženiertehniskās apgādes, arhitektūras, apstādījumu un labiekārtojuma jomu 
speciālistiem (SIA “BRD projekts”, SIA “Labie koki”, SIA "Inženieru birojs "Būve un Forma", SIA “ARHIS 
ARHITEKTI”). 

Detālplānojuma izstrāde veikta atbilstoši kārtībai, kas noteikta Ministru kabineta  2014. gada 14. 
oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

Detālplānojumā ietilpst: 

I DAĻA. PASKAIDROJUMA RAKSTS - ietver detālplānojuma teritorijas pašreizējās situācijas 
raksturojumu, plānošanas situāciju, attīstības mērķus un priekšnosacījumus, risinājumu aprakstu un 
pamatojumu, tostarp apbūves telpiskās kompozīcijas, satiksmes organizācijas, inženiertehniskās 
apgādes, publiskās ārtelpas, labiekārtojuma u.c. risinājumus, kā arī detālplānojuma īstenošana aprakstu. 
Paskaidrojuma rakstā iekļauti attēli, shēmas u.c. informatīvi paskaidrojoša rakstura ilustrācijas. 

II DAĻA. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI - ietver detalizētas prasības 
teritorijas izmantošanai, tostarp, konkrētus izmantošanas veidus, apbūves parametrus, nosacījumus 
publiskās ārtelpas veidošanai un labiekārtojumam, tostarp vides pieejamībai, prasības 
inženiertehniskajam nodrošinājumam, arhitektoniskiem risinājumiem u.c atbilstoši darba uzdevumam 
un saņemtajiem institūciju nosacījumiem. 

III DAĻA. GRAFISKĀ DAĻA - izstrādāta uz aktuālas, LKS 92 TM koordinātu sistēmā sagatavotas 
topogrāfiskās kartes pamatnes mērogā 1:5001. Grafiskās daļas sastāvā ietvertas kartes, kuras nosaka 
teritorijas funkcionālās zonas un apgrūtinātās teritorijas, attēlo teritorijas esošo un plānoto 
izmantošanu, esošos un plānotos aprobežojumus, transporta organizācijas risinājumus, apbūves un 
apstādījumu principiāls risinājumus, inženierkomunikāciju izvietojumu, projektēto zemes vienību 
robežas u.c. risinājumus. Grafiskās daļās sastāvā iekļautas kartes “Teritorijas esošā izmantošana”, 
“Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana atbilstoši spēkā esošajam Rīgas teritorijas plānojumam”, 
“Teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi”, “Izcērtāmie koki”, “Zemes vienību pārkārtošanas 
risinājums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”, “Teritorijas funkcionālais zonējums”, 

                                                 
1 Topogrāfiskā plāna izstrādātājs SIA „TEILORS”, uzmērījumu veica 2016.gada maijā. Topogrāfiskais plāns elektroniski parakstīts Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departamentā un reģistrēts Rīgas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē ar Nr.2016-13644. 
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“Satiksmes organizācijas risinājumi, teritorijas vertikālais plānojums”,  “Apbūves priekšlikums un 
apstādījumu koncepcija”, “Savietotais inženiertīklu plāns”, “Šķērsprofili”, “Apbūves īstenošanas kārtas”.  
Inženierkomunikāciju  principiālās shēmas (“Ūdensapgāde”, “Sadzīves  un lietus kanalizācija”, 
“Elektroapgāde”, “Sakaru apgāde”, “Siltumapgāde”, “Gāzes apgāde”)  iekļautas Paskaidrojuma rakstā.  

 
Detālplānojuma daļa  “PIELIKUMI (IZPĒTES)” ietver dokumentus, kas atbilstoši darba uzdevuma 
prasībām ir sagatavoti, lai pamatotu un paskaidrotu ddetālplānojuma risinājumus (“Sugu un  biotopu 
aizsardzības jomas eksperta atzinums”, “Transporta plūsmu izpēte”, “Teritorijas labiekārtojuma un 
apstādījumu koncepcija”, “Inženierģeoloģisko izpēšu materiāli” u.c.)  

Detālplānojuma daļa “PĀRSKATS” ietver detālplānojuma izstrādes procesu raksturojošo dokumentu 
kopijas (īpašumpiederības dokumentus, paziņojumus un publikācijas presē, informāciju, kas apliecina 
saziņu ar pierobežniekiem un institūcijām, pārskata ziņojumu par institūciju nosacījumiem un 
detālplānojuma izstrādes 1.posmā saņemtajiem sabiedrības priekšlikumiem.   

Paskaidrojuma rakstā iekļauti fotoattēli no M.Kalvānes 2015.gadā un attīstītāja SIA “AFI Investments” 
2016.gadā veiktajām detālplānojuma teritorijas foto fiksācijām. 
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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 

DP- detālplānojums zemes vienībai  Rīgā Ulbrokas ielā b/n, Pļavnieku apkaimē, kadastra apzīmējums 
0100 121 2879. 

DU- detālplānojuma izstrādes darba uzdevums, kas izsniegts saskaņā ar 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”.  

LVĢMC - Valsts SIA  „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

RD- Rīgas dome 

RIAS 2030- Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

RTIAN-   Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”  ar  grozījumiem  (RD 18.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5; RD 18.06.2013. 
saistošajiem noteikumiem Nr.219) 

PII- pirmskolas izglītības iestāde 

TP- transformatora punkts 

VAN- Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 
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1. SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 
1.1 Teritorijas novietojums 

 Detālplānojuma teritorija atrodas Rīgas pilsētas dienvidaustrumu daļā, Pļavnieku apkaimē, kvartālā, 
kuru iekļauj Ulbrokas Salnas, Rembates Kupriču, Lubānas un Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielas.  

 
Detālplānojuma teritorija ietver 
neapbūvētu zemes vienību, 
juridiskai personai piederošu 
īpašumu ar kadastra apzīmējumu 
0100 121 2879, platību 10,4 ha.  
 
Teritorija ir piekļūstama  no Lubānas 
ielas puses – Kupriča ielas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.attēls. Detālplānojuma novietojums 
Rīgas pilsētā 
 
 

Detālplānojuma teritorija rietumu un ziemeļu daļā robežojas ar daudzstāvu dzīvojamo apbūvi pie 
Ulbrokas un Salnas ielām, austrumu daļa – ar Kupriča ielu un garāžu kooperatīva būvi pie tās, dienvidu 
daļā - ar pilsētas maģistrālo ielu - Lubānas ielu, dienvidrietumu daļā – ar neapbūvētiem un daļēji 
apbūvētiem, salīdzinoši ekstensīvi izmantotiem zemes īpašumiem pie Akadēmiķa Mstislava Keldiša 
ielas, ar jaukta, galvenokārt  tehniska rakstura apbūvi (lielas ietilpības  autostāvlaukums, autoserviss, 
garāžas u.tml.).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.attēls. Detālplānojuma 
teritorijas novietojums 
Pļavnieku apkaimē  
(Datu avots: 
www.balticmaps.lv ) 



Detālplānojums zemes vienībai  Ulbrokas ielā (kadastra apz. 0100 121 2879) 
Paskaidrojuma raksts 

 

SIA “Grupa93”, 2016.gads   10 
 

 
 
1.2 Teritorijas īpašumstruktūra  un pašreizējā izmantošana 
 

 

Detālplānojuma teritorijā 
iekļautā zemes vienība  ir 
neapbūvēta. Teritorijas  
apsaimniekošanu nodrošina tās 
nomnieks un projekta attīstītājs 
SIA “AFI Investments”. 

 

Teritorijas rietumu daļā ir 
nožogots būvlaukums, kurā ir 
uzsākts būvniecības process un ir 
spēkā esoša būvatļauja.  

 

Teritorijas dienvidu un vidus daļa 
ir ekstensīvi izmantota  pļava ar 
atsevišķiem koku un krūmu 
puduriem, kuru šķērso iemītas 
gājēju takas.  

 

 

 

3.attēls. Detālplānojuma teritorijas 
un apkārtējo zemes vienību 
struktūra (Datu avots: 
www.kadastrs.lv) 

 

 

 
4.attēls. Skats uz detālplānojuma teritoriju no Kupriču 
ielas 

5.attēls. Skats no detālplānojuma teritorijas uz 
daudzstāvu garāžu ēku un Lubānas ielu 
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6., 7. attēls. Pļava, koki un krūmi detālplānojuma teritorijā 

8.,9.attēls. Būvlaukums detālplānojuma teritorijā 

 

1.3 Vietas dabiskie apstākļi un vides stāvoklis  

1.3.1  Teritorijas reljefs, ģeomorfoloģiskie un inženierģeoloģiskie apstākļi 

Detālplānojuma teritorijas apkārtnes reljefs ir galvenokārt līdzens. Pļavnieku apkaimes teritorijā zemes 
virsas augstums svārstās starp 8-9 m augstuma atzīmi v.j.l. Nedaudz augstāks reljefs ir apkaimes DA 
daļā, meža teritorijā, kur zemes virsa ir 10-12 m augstumā v.j.l., atsevišķās vietās 14 m augstumu v.j.l. 
Apkaimes ZA daļā zemes virsas augstums pārsvarā ir ap 10 m v.j.l. 

Detālplānojuma teritorija ir relatīvi līdzena, vienmērīgs kritums vērojams teritorijas austrumu - rietumu 
virzienā. Zemākās augstuma atzīmes ir konstatētas teritorijas vidus daļā – no 8,7 līdz 9,0 m v.j.l., bet 
augstākās teritorijas dienviddaļā pie Lubānas ielas – no 9,8 līdz 10,1 m v.j.l.. Detālplānopjuma teritorijas 
rietumu daļas dabīgais reljefs  ir izmainīts tās apbūves laikā – piepacelts ar tehnogēno (uzbērto) slāni 
līdz abs. augstuma atzīmēm, kā arī izraktas būvbedres uzsāktās būvniecības vietās. 

Pļavnieku apkaime Apkaimes D un A daļa ietilpst Dreiliņu-Šķirotavas viļņotā līdzenuma 
ģeomorfoloģiskajā mikrorajonā. Tas ir ģeomorfoloģiskais mikrorajons Baltijas ledus ezera smilšainajā 
līdzenumā. Dominējošais zemes virsas augstums 7,5-9 m v.j.l., (tas aptuveni atbilst arī Pļavnieku 
apkaimē dominējošajam reljefa augstumam). Šajā ģeomorfoloģiskajā mikrorajonā  plakanu smilšainu 
līdzenumu posmi mijas ar nelielu purvu vai pārpurvotu līdzenumu joslām, sīkiem kāpu pauguriem un 
vaļņveida kāpām, lēzenām pārpurvotām senām Daugavas deltas atteku gultnēm, pēcleduslaikmeta 
virszemes tekošo ūdeņu veidotām pārpurvotām erozijas gultnēm. Zem Kvartāra nogulumu segas, kas 
Pļavnieku apkaimē ir 15-24 dziļumā augšējo pamatiežu slāni veido karbonātiskie devona (Pļaviņu svītas) 
ieži - pelēkie dolomīti ar dolomītmerģeļu un mālu starpslāņiem.  
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No inženierģeoloģisko apstākļu viedokļa Pļavnieku apkaimē apstākļi celtniecībai ir atšķirīgi dažādās 
apkaimes daļās. Pļavnieku apkaimes DR, D un A daļā raksturīgi nosacīti labvēlīgi celtniecības apstākļi. 
Tur gruntsūdeņu dziļums parasti nav mazāks par 1,5 m, A daļā sasniedzot arī 3 m dziļumu. Zemes 
virskārtu tur pārsvarā veido smalka smilts (limnoglaciālās Baltijas ledus ezera smiltis), vietām ar vidēji 
rupjas un rupjas smilts kārtām, kas daudzviet pārsegta ar 2-3 m biezu uzbēruma kārtu. 10-13 m dziļumā 
pārsvarā atrodas mālainie morēnas (glacigēnie) veidojumi – mālsmilts, smilšmāls, retāk māls ar granti 
un oļiem. Apkaimes ZA stūrī raksturīgi arī labvēlīgi celtniecības apstākļi. Gruntsūdeņu dziļums tur ir 
robežās starp 1,5-3 m, bet zemes virskārtā ieguļ vidēji blīvas smilšainas gruntis ar pārsvarā smalkas 
smilts starpkārtām. Putekļaināka un blīvāka smilts sākas no 11-20 m dziļuma un sniedzas līdz pat 
pamatiežiem.  

Teritorijas applūšanas riski ne detālplānojuma teritorijā ne tās apkārtnē nepastāv. 

1.3.2 Piesārņotas un potenciāli piesārņotas teritorijas, degradētās teritorijas 

Saskaņā ar Valsts SIA  „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu informācijas sistēmas datiem detālplānojuma teritorijā neatrodas piesārņotas vai 
potenciāli piesārņotas teritorijas. 

Detālplānojuma teritorijā  nav  konstatējami  vidi degradējoši objekti, taču teritorijas tuvumā, vizuālās 
uztveres robežās, ir vairākas būves, kas  vērtējamas kā ainavu degradējošie objekti  (skat. 10., 11.attēlu). 

  
10.,11.attēls. Degradēta teritorija un ēka, kas tieši robežojas ar detālplānojuma teritoriju 

1.3.3 Dabas vērtības 

Veicot detālplānojuma izstrādi 2015.gada vasarā tika apsekots zemesgabals dabā un sniegts atzinums 
par zemesgabalā sastopamajiem biotopiem, ko veica SIA „VZS Birojs” vides un dabas aizsardzības 
vecākā speciāliste Egita Grolle. Apsekojuma rezultātā  ir iegūts pārskats par augu sugu un biotopu 
daudzveidību. Īpaši aizsargājami biotopi vai sugas nav konstatēti, tostarp nav konstatēti  aizsargājami 
vai potenciāli aizsargājamie  koki.   

Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums  un koku ciršanas atļauju kopijas  ir  iekļautas  
sējumā “Pielikumi” 

1.3.4 Gaisa piesārņojums 
Detālplānojuma teritorijas vides stāvoklis no piesārņojuma viedokļa Rīgas pilsētā vērtējams kā vidējs, jo 
CO un NO2 piesārņojums ir vidēji liels. Saskaņā ar Rīgas domes 2015.gada 22.septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.167 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” (spēkā no 24.02.2016.), lielākā 
detālplānojuma teritorija atrodas III gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā, bet neliela teritorijas daļa 
(Lubānas ielas tiešā tuvumā) atrodas II gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā: 
- II zona – piesārņojošo vielu – NO2 un daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija ir no 30 līdz 40 μg/m3; 
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- III zona – piesārņojošo vielu – NO2 un daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija ir mazāka par 30 μg/m3. 
 
Līdz ar to nav ierobežojumu siltumapgādes veida izvēlē (ēku un būvju īpašnieki izvēlas sev izdevīgāko 
siltumapgādes veidu) un ir pieļaujama atsevišķu siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana ar 
kurināmā sadedzināšanu, izmantojot gāzi, biomasu (malka, malkas atlikumi, kokskaidu 
granulas/briketes), šķidro kurināmo, vai siltumapgāde bez kurināmā sadedzināšanas.  

Detālplānojuma risinājumi paredz teritoriju nodrošināt ar centralizēto siltumapgādi (skat.  

1.3.5 Vides troksnis 
Trokšņa robežlielumus un kārtību rīcības plānu izstrādei nosaka Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra 
noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – MK 2014.gada 7.janvāra 
noteikumi Nr.16).  Saskaņā ar  tiem  noteikti pieļaujami robežlielumi  ( skat. 1.tabula). 

1. tabula. MK 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr.16 noteiktie trokšņa robežlielumi 
Nr.p.k. Teritorijas lietošanas funkcija Trokšņa robežlielumi (dB(A)) 

Ldiena Lvakars Lnakts 
1. Individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) dzīvojamo māju, bērnu 

iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorija 
55 50 45 

2. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 60 55 50 
3. Publiskās apbūves teritorija (sabiedrisko un pārvaldes objektu teritorija, tai 

skaitā kultūras iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību 
pārvaldes iestāžu un viesnīcu teritorija) (ar dzīvojamo apbūvi) 

60 55 55 

4. Jauktas apbūves teritorija, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju 
teritorija (ar dzīvojamo apbūvi) 

65 60 55 

5. Klusie rajoni apdzīvotās vietās 50 45 40 

Saskaņā ar aktuālo vides trokšņu kartējumu2, detālplānojuma teritorijai nozīmīgākais trokšņu avots  ir  
autotransporta kustība pa tuvumā esošo Lubānas ielu. Citi trokšņu avoti – kā rūpnieciskā apbūve, sliežu 
transports (tramvajs un dzelzceļš) vai gaisa satiksme, neskar  un nerada trokšņu piesārņojumu 
detālplānojuma teritorijā. Autotransporta kustības radītā trokšņa rādītājs Ldiena un Lvakars 
detālplānojuma teritorijā ir robežās no 45-59 dB; izņemot Lubānas ielu un tās tiešā tuvumā esošo 
teritoriju, kur tiek pārsniegts noteiktie robežlielumi 59-64 dB, bet trokšņa rādītājs Lnakts 
detālplānojuma teritorijā pie Lubānas ielas ir robežās no 45-49 dB. Minētie trokšņu rādītāji iekškvartālā 
atbilst noteiktajiem robežlielumiem daudzstāvu dzīvojamai apbūvei un jauktas apbūves teritorijai, bet 
nelielā teritorijā pie Lubānas ielas trokšņu rādītāji pārsniedz noteiktos vides trokšņa robežlielumus 
daudzstāvu dzīvojamai apbūvei noteiktajiem robežlielumiem (līdz 5 db dienā). 

 

 

 

12.attēls. Autotransporta kustības 
radītās diennakts vidējās trokšņa 
rādītāja vērtības detālplānojuma 
teritorijā un tuvākajā apkārtnē. 
Datu avots: „Rīgas aglomerācijas 
trokšņu stratēģiskā kartēšana” (SIA 
„Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment”, 2015.gads) 
 
 

 

                                                 
2 SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” , Rīgas aglomerācijas trokšņu stratēģiskās kartes, atjaunotas 
2015.g.  
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Ņemot vērā, ka plānojot dzīvojamo un publisko apbūvi teritorijā pie Lubānas ielas, iespējams, nevarēs nodrošināt 
vides trokšņa līmeņa atbilstību noteiktajiem robežlielumiem, kas noteikti MK 2014.gada 7.janvāra noteikumu 
Nr.16 2.pielikumā un 4.pielikumā, neparedzot papildus pasākumus, vēlams ņemt vērā vairākas rekomendācijas:  

 projektējot dzīvojamās ēkas, rekomendējams izmantot informāciju par trokšņa līmeni iespējami sliktākā 
scenārija gadījumā; 

 projektējot dzīvojamās ēkas, to iekštelpās jānodrošina trokšņa robežlielumu, kas noteikti MK 2014.gada 
7.janvāra noteikumu Nr.16 2.pielikumā. Lai nodrošinātu iekštelpu trokšņa līmeņa atbilstību 
robežlielumiem, ēkas ārsienām jānodrošina nepieciešamais trokšņa līmeņa samazinājums; 

 projektējot dzīvojamās ēkas, kas izvietotas tuvu trokšņa avotiem, iekštelpu izvietojumu rekomendējams 
plānot tā, lai guļamtelpu logi būtu izvietoti fasādē, kas vērsta prom no trokšņa avota; 

 ēkās, kurām nepieciešamais skaņas samazinājuma līmenis pārsniedz 20 dB, pret trokšņa avotu vērstās 
telpas vēlams aprīkot ar iekšējās ventilācijas sistēmām, tādejādi samazinot nepieciešamību atvērt logus 
telpu vēdināšanas nolūkos; 

 ēku pagalmos un publiskajās zonās rekomendējams pēc iespējas vairāk veidot kokaugu joslas un izvietot 
atsevišķi stāvošus kokus, tādejādi radot dabiskas troksni absorbējošas barjeras un mazinot trokšņa 
izplatību teritorijā. 

Ievērojot sniegtās rekomendācijas ēku projektēšanai un publiskās telpas plānošanai, nav iespējams 
samazināt vides troksni paredzētās darbības teritorijā, bet ir iespējams nozīmīgi samazināt tā ietekmi uz 
iedzīvotājiem. Ēkās ir iespējams nodrošināt trokšņa līmeņa atbilstību iekštelpām piemērojamiem 
trokšņa robežlielumiem, ielas frontē izvietojot dzīvojamo ēku būvprojektos paredzot īpašus skaņas 
izolācijas pasākumus pret vides  trokšņiem (piemēram, ēku fasāžu apdarei paredzot lietot skaņu 
izolējošus materiālus un pakešu logus ar papildus skaņu slāpējošu efektu)3.  

1.4 Apkārtnes konteksts 

1.4.1 Pļavnieku apkaime,  sociālās infrastruktūras nodrošinājums 
Detālplānojuma teritorija atrodas Pļavnieku apkaimē – vienā no visblīvāk apdzīvotajām apkaimēm  Rīgas 
pilsētā  (apkaimes platība ir 298,5 ha4, dzīvo  vairāk kā 47 000 iedzīvotāju, blīvums vidēji 158 iedz./ha).  
Pļavnieki tiek raksturoti kā kompakta, telpiski vienota un funkcionāli savstarpēji saistīta apkaime5.  

Pļavnieku apkaimei 
par lokālo centru var 
uzskatīt teritoriju gar 
Andreja Saharova 
ielu. Dažādu 
pakalpojumu objekti 
galvenokārt 
koncentrējas 
apkaimes dienvidu 
daļā pie Andreja 
Saharova ielas 
krustojuma ar 
Lubānas ielu, kā arī 
apkaimes rietumu 
daļā netālu no 
Akadēmiķa Mstislava 
Keldiša un Andreja 
Saharova ielas 
krustojuma. 
 

13.attēls. Sociālās infrastruktūras objektu izvietojums detālplānojuma teritorijas apkārtnē 

                                                 
3 nosacījums  iekļauts detālplānojuma  daļā “Teritorijas izmantošanas un apbūs noteikumi”, 2.3. sadaļā  
4 apkaimes robežas: Lubānas iela, Ilūkstes iela, Augusta Deglava iela 
5 www.apkaimes.lv 
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Saskaņā ar  RTIAN atļautajiem teritorijas izmantošana veidiem,  lielāko Pļavnieku apkaimes daļu (42,5% 
jeb 127,0 ha) aizņem daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas – galvenokārt apkaimes rietumu un 
centrālajā daļā, kā arī pie Augusta Deglava ielas. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves kvartālu robežās 
izvietotas arī apkaimes publiskās apbūves teritorijas, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes (PII)  un 
skolas. No Pļavnieku apkaimē esošajām pašvaldības un privātajām PII (kopā 11),  detālplānojuma 
teritorijas tiešā tuvumā, 300m sasniedzamības rādiusā atrodas trīs pirmsskolas izglītības iestādes.    

No Pļavnieku apkaimē 
esošajām 5 vispārējās 
izglītības iestādēm 
(divas latviešu un trīs 
mazākumtautību 
plūsmu skolas), 
detālplānojuma 
teritorijai piekritīgā 
mikrorajonā atrodas 
viena  vispārējās 
izglītības latviešu 
plūsmas skola (Rīgas 
Pļavnieku pamatskola) 
un viena 
mazākumtautību – 
skola  - Rīgas 92. 
vidusskola).  
 
14.attēls. Izglītības 
iestāžu izvietojums 

detālplānojuma teritorijas apkārtnē 
Detalizēts sociālās infrastruktūras  nodrošinājums situācijas vērtējums kontekstā ar attīstības ieceri 
detālplānojuma teritorijā pievienots sējumā “Pielikumi (izpētes). 
 
Plānotās Jauktas apbūves teritorijas Pļavnieku apkaimē atrodas tās ziemeļaustrumu daļā uz austrumiem 
no Ulbrokas un Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielu krustojuma, kā arī pie Augusta Deglava un Lubānas 
ielu krustojuma. Pašreiz tās pārsvarā ir saimnieciski neizmantotas vai maz izmantotas teritorijas. 
Tehniskās apbūves teritorijas Pļavnieku apkaimē aizņem tikai nepilnu 1 ha un tās apzīmē apkaimes 
ziemeļaustrumu daļā atrodošās garāžas, kas robežojas ar detālplānojuma teritoriju. 
 
Ceļu un ielu trases apkaimē aizņem 19,4% jeb 57,9 ha lielu teritoriju. Salīdzinoši lielo īpastvara rādītāju  
veido pilsētas maģistrāļu trases (Lubānas, Akadēmiķa Mstislava Keldiša, Augusta Deglava un Andreja 
Saharova ielas), tai skaitā salīdzinoši nesen izbūvētais Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielas savienojums ar 
Lubānas ielu. 
 
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. Faktiski apstādījumu teritorijas aizņem lielāku platību, ņemot vērā arī  
dzīvojamo ēku kvartālu iekšpagalmus,  kā arī kā ielu apstādījumi un nelielus skvērus6.  

                                                 
6 “Apkaimju ekonomiski – ģeogrāfiskais raksturojums”, SIA “Metrum”, 2007.g. 
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1.4.2 Detālplānojuma teritorijai piegulošās apbūves teritorijas  

No detālplānojuma teritorijas uz ziemeļiem atrodas  salīdzinoši blīva daudzstāvu dzīvojamā apbūve, kas 
izvietota galvenokārt gar Augusta Deglava ielu un Ulbrokas ielu, kā arī ap iekškvartāla Salnas ielu. Esošā 
daudzstāvu apbūve galvenokārt ir būvēta 20.gs. otrajā pusē (70.tie-80.tie gadi), bet atsevišķi ēku bloki ir 
būvēti arī 21.gs.pirmajā desmitgadē. Dzīvojamās apbūves stāvu skaits galvenokārt ir 9 stāvi, ar 
atsevišķām 5 stāvu ēkām pie Ulbrokas ielas (skat. apkārtnes fotofiksācijas 15. – 22.attēlos). 

Tuvākie  publiskie un komerciestāžu pakalpojumu objekti: Salnas ielā atrodas Pļavnieku bibliotēka un 
pirmskolas izglītības iestāde,  Ulbrokas ielas  pusē – vairāki  tirdzniecības un pakalpojumu objekti, arī PII. 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves vajadzību nodrošināšanai savulaik pie Kupriču ielas ir izbūvēts 
daudzstāvu garāžu komplekss -  būve tieši robežojas ar detālplānojuma teritoriju.  Pie Lubānas ielas ir 
izbūvēta jauna biroju/noliktavu ēka. Tuvākie DUS atrodas pie Augusta Deglava ielas  (“Statoil” ) un pie 
Ulbrokas ielas („Viada”).  

  
15., 16.attēls. Esošā daudzstāvu apbūve – skats no detālplānojuma teritorijas 

  
17., 18.attēls. Esošā daudzstāvu apbūve Salnas ielā 
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19., 20.attēls. Pļavnieku bibliotēka un pirmskolas izglītības iestāde Salnas ielā 

  
21., 22.attēls. Degvielas uzpildes stacija Ulbrokas ielā un biroju ēka starp Kupriču un Lubānas ielām 

 

1.4.3 Apkārtnes pilsētbūvnieciskā un ainavas analīze 

1.4.3.1.  Pilsētbūvnieciskā analīze 

Pļavnieku apkaime ir viens no Padomju laikā izveidotajiem mikrorajoniem, ar kompleksos projektos 
izstrādātu vienotu pilsētbūvniecisko kompozīciju. Apkaimei ir raksturīgs no Rīgas  centra un tam 
tuvējām apkaimēm atšķirīgs apbūves mērogs - tipiska lielmēroga dzīvojamās apbūves teritorija.  

Kvartālu pilsētbūvnieciskais raksturs atspoguļo 70-to gadu daudzstāvu dzīvojamās apbūves projektu  
raksturīgākās iezīmes – monotona, sērijveida, galvenokārt deviņstāvu daudzdzīvokļu namu apbūve, kur  
ielas frontes galvenokārt norobežo blīvu bloķētu ēku rinda, bet iekškvartālos mājas izvietotas atbilstoši 
brīvā plānojuma principiem. Līdzīgi kā citos mikrorajonos, arī Pļavniekos, savulaik tika plānots tā laika 
normatīviem  atbilstošs, konkrētā mikrorajona vajadzībām nepieciešamo izglītības iestāžu u.c.  
pakalpojumu objektu kopums,  kas daļēji tika  arī realizēts.   

Detālplānojuma teritorijai tuvākās apkaimes daļas – apbūves kvartāla starp Ulbrokas ielu, Augusta 
Deglava ielu, Rembates ielu, Lubānas ielu un Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielu  apbūve tika uzsākta 
salīdzinoši vēlu un visi tā laika pilsētbūvnieciskie plāni tajā pilnībā nav īstenoti. Detālplānojuma 
teritorija, ko veido neregulāras formas zemes vienība iekškvartālā,  ir  daļa no savulaik neizbūvētās  
mikrorajona daļas.  
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1.4.3.2.  Ainava 

Detālplānojuma teritorijā dominē atklātas telpas ainava, ko ieskauj pilsētas urbānā - lielmēroga 
daudzstāvu dzīvojamās apbūves  ainava, bet nelielā posmā  (~ 6o m) maģistrālās Lubānas iela ielas  
telpas ainava. Tālo skatu perspektīvā  galvenokārt dominē esošā daudzstāvu apbūve, kas izvietota gar 
Salnas ielu un faktiski veido vizuāli noslēgtas sienas efektu. 

Detālplānojuma teritorija neatrodas  pilsētbūvnieciski nozīmīgos skatu koridoros, tajā nav arī ainaviski  
izteiksmīgu elementu vai akcentu. Pie Lubānas ielas, bet ārpus detālplānojuma teritorijas, ir saglabājies 
vēsturisks  ūdenstornis, ko varētu uzskatīt  par orientieri šajā Lubānas ielas posmā telpā, taču  būve nav 
vizuāli pievilcīga un nav uzskatāma par  ainavisku  vērtību. Arī esošā daudzstāvu garāžu ēka, kas tieši 
robežojas ar detālplānojuma teritoriju, izceļas ainavā, taču ir drīzāk attiecināma pie ainavu 
degradējošiem objektiem. 

Detālplānojuma teritorija tiek izmantota ekstensīvi, dabas pamatne ir cilvēku darbības ietekmēta. 
Zemsedzi veido galvenokārt nabadzīgām pļavām raksturīgi augi; pa zemes gabala perimetru un  zemes 
vienības  ziemeļdaļā  pašizsējas ceļā izplatījušies lapu koki  un krūmi, vietām saglabājušas ābeles. 
Teritoriju šķērso iemītas gājēju takas. Teritorijā ir veikta sugu un biotopu izpēte, kā arī koku 
inventarizācija. Teritorijā nav konstatēti aizsargājami vai potenciāli aizsargājami koki Rīgas domes 
Apstādījumu saglabāšanas komisija ir  izsniegusi koku ciršanas atļauju (05.01.2015. protokols Nr. 1, 
1.2.1.§ un 01.07.2015. protokols Nr. 25, 1.3.2.§)7.  Vērtīgākās ābeles, kas ir viens no identitāti 
veidojošiem elementiem, tiek paredzēts saglabāt  vai pārstādīt saskaņā ar teritorijai izstrādāto “ Ainavas 
un apstādījumu koncepciju”.  

 

Ņemot vērā iepriekšminēto  ir secināms, ka nepastāv apstākļi, kas  ierobežotu  iespējas detālplānojuma 
teritorijā veidot jaunu pilsētvides ainavu, tostarp dažādojot reljefu, ierīkojot kvalitatīvu apstādījumus un 
izmantojot citus ainavas veidošanas un labiekārtojuma paņēmienus. Kā saglabājami koki 
detālplānojuma teritorijā ir atzīmēti tā ziemeļdalā plānotajā skvērā augošie bērzi, kā arī izteiksmīgākās 
ābeles. Mazvērtīgo un izcērtamo koku (galvenokārt papeles un blīgznas)  vietā paredzēti jauni koku un 
košumkrūmu stādījumi saskaņā ar detālplānojuma teritorijai  izstrādāto “Ainavas un apstādījumu 
attīstības koncepciju” ( SIA “Labie koki” , 2014.g.),  pamatprincipi  iekļauti 2.2.sadaļā  Publiskās ārtelpas 
risinājumi. Koncepcijas pilnā apjomā pievienota detālplānojuma materiālos, sējumā “Pielikumi 
(izpētes)”.  

                                                 
7 Koku ciršanas atļaujas pievienotas sējumā “ Pielikumi (izpētes). Izcērtamie koki  atspoguļoti grafiskās daļa kartē 
“Izcērtamie koki” 

  
23.,24.attēls. Neapbūvētu ielu ainava un pļavas ainava ar skatu uz Lubānas ielu 
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1.5 Esošā teritorijas transporta infrastruktūra un  inženiertehniskā apgāde 

1.5.1 Ielu tīkls 

Galvenās transporta saiknes Pļavnieku iekšienē un ar citām apkaimēm nodrošina pilsētas maģistrāles - 
Lubānas, Akadēmiķa Mstislava Keldiša, Augusta Deglava, Ilūkstes, Andreja Saharova un Ulbrokas ielas. 

Atbilstoši RTIAN detālplānojuma teritorijai 
piegulošās un tuvumā esošās ielas ir 
noteiktas  sekojošās kategorijās: 
B kategorijas iela8: Lubānas iela, 
C kategorijas iela9: Augusta Deglava iela, 
D kategorijas iela10 : Ulbrokas iela un 
Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela, 
E kategorijas iela11 : Salnas iela un Kupriču 
iela. 

 
 
Detālplānojuma teritorijas  novietojums 

 

 
 

 
25.attēls. Ielu kategorijas atbilstoši RTIAN 

  
26.,27.attēls. Ulbrokas iela un Lubānas iela 

                                                 
8 B kategorijas iela – ceļš (iela) apdzīvotā vietā, ar dominējošu savienošanas funkciju un pakārtotu piekļūšanas funkciju. Savienošanas funkcijas 
īstenošana un atbilstošās kvalitātes prasības ir noteicošas šīs kategorijas ielu izbūvē 
9 C kategorijas iela - aptver apbūvētus ceļus (ielas) vai to posmus apdzīvotās vietās, kuros darbojas savienošana, piekļūšana un uzturēšanās (arī 
tādus posmus, ko var apbūvēt, bet pašlaik neapbūvē). Šo ceļa posmu veidošanai noteicošās ir savienošanas funkcijas kvalitātes prasības, kuras 
bieži var ierobežot piegulošās apbūves veids un apjoms. 
10 D kategorijas iela - iela vai tās posms apdzīvotā vietā (arī tādus, kurus var apbūvēt, bet pašlaik vēl neapbūvē) apdzīvotās vietās, kas 
galvenokārt kalpo piekļūšanai zemes gabaliem. Noteiktās dienas stundās šie ceļi ievērojamā apjomā var pārņemt arī savienošanas funkciju 
11 E  kategorijas  iela –  iela  vai  tās  posms  apdzīvotā vietā,  kas  galvenokārt nodrošina uzturēšanās, bet pakārtoti – arī piekļūšanas funkciju. 
Šo ielu izbūvē noteicošās ir uzturēšanās funkcijas kvalitātes prasības.   
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28.,29.attēls. Kupriču iela un Rembates iela 

Apkaimes iekškvartālu ielu tīkls ir nepilnīgs – daļa no ielām detālplānojuma teritorijas tiešā apkārtnē  ir 
ieplānotās, tostarp noteiktas ielu sarkanās līnijas, bet  nav pilnībā izbūvētas (Kupriču iela, Rembates iela).  

Ielu tīkla attīstības risinājuma priekšlikums detālplānojuma teritorijā kontekstā ar iekļaujošo ielu tiklu  
atspoguļots 2.3.1.sadaļā.  

1.5.2 Sabiedriskais transports 

Pļavnieku apkaime  kopumā ir salīdzinoši 
labi  sasniedzama ar sabiedrisko 
transportu, taču pastāv atšķirības tā 
pieejamībā starp atsevišķām apkaimes 
daļām. 

Detālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā - 
Lubānas ielā kursē 52.autobusa maršruts 
“Abrenes ielas – Pļavnieku kapi”, ar tuvāko 
pieturvietu “Pļavnieki”.  

Kājāmiešanas attālumā (300m) no 
detālplānojuma teritorijas  ir pieejami 
sabiedriskā transporta maršruti un 
pieturvietas Ulbrokas ielā -  6.autobusa 
maršruts “Centrālā stacija – Dreiliņi”, 20. 
autobusa maršruts “Pļavnieku kapi – 
Pētersalas iela”, 31.autobusa maršruts 
“Dārziņi – Jugla 3” un 214.minibusa 
maršruts “Centrālā stacija – Dreiliņi”, ar 
tuvākajām pieturvietām  
“Ulbrokas iela” un “Salnas iela”, kā arī 
sabiedriskais transports, kas kursē pa 
Deglava ielu  (skat. 30. attēlu).  

 

30. attēls. Sabiedriskā transporta pieturvietu 
izvietojums detālplānojuma apkārtnē  
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1.5.4. Veloceliņu tīkls 

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma Satiksmes infrastruktūras attīstības plānam, detālplānojuma 
teritorijā un tās tiešā tuvumā ir plānoti perspektīvie savienojošie veloceliņi – gar  Lubānas ielu un gar 
Ulbrokas ielu. Līdzšinējā laikā ir izbūvēts veloceliņš  posmā gar Augusta Deglava ielu, kā arī Akadēmiķa 
Mtislava Keldiša ielas posma.   

Veloinfrastruktūras attīstības risinājums detālplānojuma teritorijā un kontekstā ar  apkārtni atspoguļots 
2.3.4.sadaļā. 

 
1.6 Esošā inženiertehniskā apgāde  

Detālplānojuma teritorijai tuvākie maģistrālie inženiertehniskās apgādes tikli  ir  izvietoti galvenokārt  
iekļaujošajās ielās (skat. attēlus 2.7. sadaļā). Detālplānojuma teritorija šobrīd ir neapbūvēta, teritorija 
faktiski nav nodrošināta ar attīstības ieceres īstenošanai nepieciešamo inženiertīklu apgādi. Teritoriju 
šķērso atsevišķi lokālas nozīmes inženierkomunikāciju tīkli, kurus galvenokārt tiek plānots pārkārtot 
(skat. grafiskās daļas kartes  “Teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi” un “Savietotais 
inženierkomunikāciju plāns”).    

Saglabājamo un jaunizbūvējamo inženierkomunikāciju tīkli un to  koridori  ir iekļauti plānojuma 
grafiskās daļas kartēs “Savietotais inženierkomunikāciju plāns”, “Zemes vienību pārkārtošanas 
risinājums un teritorijas izmantošanas aprobežojumi” un “Šķērsprofili”. 

Plānotās inženiertehniskās apgādes principiālie risinājumi detālplānojuma teritorijā katrai no 
komunikācijām (ūdensapgāde, sadzīves kanalizācija, lietus kanalizācija, situmapgāde, elektroapgāde, 
sakaru apgāde, gāzes apgāde) atspoguļoti 2.7. sadaļā  “Inženiertinfrastruktūras attīstība”, īstenošanas 
kārtas -  2.12.sadaļā “Detālpānojuma īstenošana”. 

 
1.7 Aizsargjoslas 

Detālplānojuma teritorijas izmantošanas iespējas neietekmē būtiski aprobežojumi.  Saskaņā ar  RTIAN 
(skat. 31.attēlu), teritoriju skar:  

- Ulbrokas kapsētas sanitārā aizsargjosla, 
- Lubānas un Kupriču ielu sarkanās līnijas. 

Lubānas un Kupriču ielu sarkanajās līnijās ir izvietots gāzes vads ar spiedienu  > 0,4 mPa – 1,6 mPa   - tā 
aizsargjosla daļēji skar   detālplānojumā iekļautās zemes vienības daļu pie Lubānas ielas. 

 

 
 
 

 kapsētas un sanitārā aizsargjosla ap 
to 

 ielas sarkanās līnijas 

 gāzes vads ar spiedienu > 0,4 
mPa – 1,6 mPa  un tā aizsargjos a 
 
 
 
 
 
31.attēls. Detālplānojumu skarošās 
aizsargjoslas saskanā ar RTIAN grafiskās 
daļas karti “Aizsargjoslas”. 

Atbilstoši  detālplānojuma mēroga noteiktībai, teritorijā esošo lokālas nozīmes inženierkomunikāciju 
tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas  ir atspoguļotas plānojuma grafiskajā daļā “Esošie teritorijas 
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izmantošanas aprobežojumi”, ietverot aizsargjoslas ap siltumtīklu, sadzīves kanalizācijas un 
ūdensapgādes tīkliem, lietus kanalizācijas tīkliem, elektrisko  tīklu  un elektronisko sakaru tīkliem.  

Lielākā daļa esošo lokālās nozīmes tīklu ir  paredzēts pārkārtot  (skat. grafiskās daļas karti “Savietotais 
inženiertīklu plāns”), attiecīgi likvidēsies un /vai pārkārtosies arī to aizsargjoslas. Tīkli un to 
aizsargjoslas, kuri tiek saglabāti, kā arī galvenie plānotie inženierkomunikāciju koridori/servitūti  ir 
atspoguļoti  grafiskās daļas kartē “Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums un galvenie 
teritorijas izmantošanas aprobežojumi”. Jaunbūvējamo  tīklu aizsargjoslas nosakāmas pēc to izbūves. 
 

1.8 Plānošanas situācija 

1.8.1 Teritorijas attīstības nosacījumi saskaņā ar Rīgas  pilsētas teritorijas plānojumu 

Saskaņā ar RTIAN, detālplānojuma teritorija, zemes vienība ar kad.nr. 0100 121 2879 atrodas “Jauktas 
apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā”(J) funkcionālajā zonā. Gar zemes gabala ārējām robežām ir 
noteikta “Apstādījumu un dabas teritorija”(A)  - plānotās apstādījumu joslas. Zemes vienības dienvidu 
daļa robežojas ar Lubānas ielu -  vienu no pilsētas maģistrālajām ielām. Atbilstoši RTIAN grafiskās daļas 
kartei  “Apbūves stāvu skaita plāns” zemes gabalā ir atļauts realizēt apbūvi ar maksimālo stāvu skaitu – 
17 stāvi. 

 

 

 

 

32.attēls. 
Funkcionālais zonējums saskaņā ar RTIAN grafiskās daļas 
karti “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” 

33. attēls.  
Maksimāli atļautais stāvu skaits sastaņā ar RTIAN grafiskās 
daļas karti “Apbūves stāvu plāns” 

 
Saskaņā ar RTIAN:  

- Teritorija, kas noteikta kā „Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija” (J), ir teritorija, kur 
primārā izmantošana ir daudzdzīvokļu māju, komerciāla rakstura objektu un tirdzniecības un 
pakalpojumu objektu būvniecība, bet sekundārā izmantošana – citu šajā teritorijā atļauto būvju 
būvniecība un izmantošana. 
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- Teritorijas daļa, kas noteikta kā  „Apstādījumu un dabas teritorija” (A), ir dažādu funkciju, it īpaši 
ekoloģisko, rekreācijas un pilsētas tēla veidošanas funkciju nodrošināšanai saglabātas vai 
speciāli izveidotas, ar augiem apaugušas vai apaudzētas teritorijas. 

- „Ielu teritorija” (I) ir teritorija, kur primārā izmantošana ir gājēju un velosipēdu, privātā, 
sabiedriskā (publiskā) un kravu transporta, pilsētas elektrotransporta satiksmes būvju, 
autostāvvietu, kā arī transporta un inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju būvniecība. 

Detālplānojuma risinājumi ir izstrādāti atbilstoši RTIAN, detālplānojuma mēroga noteiktībā detalizējot 
atļauto funkcionālo zonējumu un  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus attīstības 
priekšlikuma īstenošanai. 

1.8.2 Teritorijas attīstības vadlīnijas saskaņā ar Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2030.gadam 

Saskaņā ar Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteikto Telpiskās attīstības 
perspektīvu un Apdzīvojuma struktūras attīstības vadlīnijām detālplānojuma teritorija atrodas 
Priekšpilsētas teritorijā, vienā no Revitalizējamajām dzīvojamajām apkaimēm ar Daudzstāvu dzīvojamo 
apbūvi.  

 

34.attēls Izkadrējums no RIAS 2030  “Rīgas pilsētas struktūrplāns” 

 

.  
 

 
Detālplānojuma teritorijas  

novietojums 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Detālplānojuma teritorijas  
novietojums 

 
 
 

 
 

35.attēls Izkadrējums no RIAS 2030  “Apdzīvojuma struktūras attīstības vadlīnijas” 

Saskaņā ar Transporta infrastruktūras  attīstības vadlīnijām, detālplānojuma teritorija atrodas  pie  
Lubānas  ielas - viena no  ievadceļiem Rīgā - maģistrālajiem savienojumiem  ar “Pilsētas loku”,   
nodrošinot  galvenās transporta plūsmu uz/no Austrumu puses  ar pilsētu (skat. 36.attēlu).   
 
Detālplānojuma teritoriju neskar, bet tās tuvumā (Akadēmiķa Mstilslava Keldišu ielas koridors),  ir 
definēts, kā viens no zaļajiem koridoriem pilsētas Apstādījumu un dabas teritorijas  vienotajās struktūrā. 
 (skat. 37.attēlu). 
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Detālplānojuma teritorijas  
novietojums 

 

 
 

36.attēls. Izkadrējums no Transporta  infrastruktūras attīstības  
vadlīnijām 

 

 

 
 
 
 

Detālplānojuma teritorijas  
novietojums 

 

 

37.attēls. Izkadrējums no Apstādījumu struktūras attīstības vadlīnijām  

Plānotā attīstības iecere  detālplānojuma teritorijā:  

-  atbilst RIAS 2030 noteiktajām stratēģiskajām pamatnostādnēm pilsētvides attīstībai, 
sekmējot ilgtermiņa stratēģiska mērķa “Ērta, droša, iedzīvotājiem patīkama dzīves vide”  un ar 
to saistītā rīcības virzienā “Kvalitatīva dzīves vide un mājoklis” īstenošanu. 

- atbilst  RIAS 20130 telpiskajā perspektīvā  definētajām vadlīnijām: 

(101) Priekšpilsētai, atšķirībā no pilsētas kodola, ir raksturīgs salīdzinoši monofunkcionāls raksturs, kuru 
nosaka daudzstāvu dzīvojamo ēku masīvi. Tāpēc ir jānodrošina gan laba sabiedriskā transporta saikne ar 
kodolu, perifēriju un priekšpilsētas apkaimēm, gan jāstiprina un jāattīsta vietējie apkaimju centri 

(102) Daudzstāvu dzīvojamā apbūve – saglabājama struktūra; prioritāte – dzīvojamā fonda un publiskās 
telpas revitalizācija. Raksturīgās apkaimes: Imanta, Zolitūde, Iļģuciems, Ziepniekkalns, Ķengarags, 
Pļavnieki, Purvciems. 

 (246) Jāpanāk, ka mājokļu nodrošinājums atbilst attīstītāko valstu standartam – katras 
mājsaimniecības rīcībā ir atsevišķs, ar mūsdienu labierīcībām apgādāts un iedzīvotāju maksātspējai 
atbilstošs mājoklis. Tostarp mājokļu tirgū jābūt piedāvājumam, kas apmierina dažādu iedzīvotāju grupu, 
piemēram, ģimeņu ar maziem bērniem, vecāku cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām, speciālās 
prasības. 

 

Detālplānojuma risinājumos ir ņemts vērā Lubānas ielas, kā maģistrālās ielas aspekts, kā arī apstādījumu 
struktūras attīstības  u.c.  RIAS 2030  ietvertās vadlīnijas. 
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1.8.3 Attīstības plānošanas vēsture detālplānojuma teritorijā 

Līdz  detālplānojuma izstrādes uzsākšanai attīstāmajai teritorijā ir īstenoti vairāki plānošanas un 
projektēšanas procesi. 2007.gadā attīstāmajai teritorijai tika izstrādāts skiču projekts saskaņā ar 2006. 
gada 19. decembra Plānošanas un Arhitektūras uzdevumu Nr.2-DA-06-7297-nd. Skiču projekta 
izstrādātājs - SIA ‘’Projektēšanas birojs ARHIS’’ pēc SIA ‘’AFI Investments’’ pasūtījuma. Skiču projekts 
saskaņots 12.03.2007. ar Nr.341/2007, ar izmaiņām 2008.gadā. Skiču projekts paredzēja 14 daudzstāvu 
dzīvojamās ēkas (līdz 17 stāviem), 3 mazstāvu dzīvojamās ēkas (2-4 stāvi), 4 bērnudārzus (2 stāvi), 
komercplatības (1-3 stāvi), sporta celtni, biroju ēku, sporta kiosku. Pēc skiču projekta, tā 
1.projektēšanas kārtai ir izstrādāts tehniskais projekts, ko  izstrādājis SIA ‘’Projektēšanas birojs ARHIS’’, 
akceptēts 08.11.2007.g. ar reģ.nr.2752. 1.kārtas tehniskais projekts paredz izbūvēt vienu 13 stāvu 
dzīvojamo ēku, divas 17 stāvu dzīvojamās ēkas, bērnudārzu, pārdošanas biroju, sporta kiosku un 
komercplatības.  

1.kārtas būvniecībai izņemta un pagarināta būvatļauja12, kas ir derīga līdz 2018. gada 31.maijam. 
Būvatļauja izdota SIA ‘’AFI Investments’’. Pašreiz 1. projektēšanas kārtas ietvaros ir izbūvēti pāļu pamati 
trijām daudzstāvu dzīvojamām ēkām (1.projektēšanas kārtas apbūves teritorija detālplānojuma 
īstenošanas kārtās ir noteikta  kā 10.īstenošans kārta  (skat. 2.12.sadaļu ). 

Balstoties uz projektu etapu pēctecību, SIA ‘’ARHIS ARHITEKTI’’ (mainīts SIA ‘’Projektēšanas birojs 
ARHIS’’ nosaukums bez reģistrācijas numura maiņas) ir izstrādājis skiču projekta izmaiņu projektu 

attiecībā uz projekta 2. kārtu.  Skiču 
projekta izmaiņu projekts saskaņots 
03.03.2015.g. ar Nr.341/2007. Uz tā 
pamata projekta 2. kārtai 03.03.2015.g. 
ir izdota BŪVATĻAUJA Nr.BV-15-248-
atv/ L-301-07 (2.projektēšanas kārtas 
apbūves teritorija detālplānojuma 
īstenošanas kārtās ir noteikta kā 
1.īstenošanas kārta (skat. attēlu 
2.12.sadaļā).  

2015./2016.gadā tika izstrādāti 
būvprojekta priekšlikumi gan galvenā 
iebraucamā ceļa/jaunviedojamās ielas  
izbūvei, gan inženiertehnisko 
komunikāciju izbūvei saskaņā ar 
atsevišķi pieprasītiem un saņemtiem 
institūciju tehniskajiem noteikumiem.  

2016.gada jūlijā ir akceptēts 
būvprojekts “Dzīvojamo un sabiedrisko 
ēku komplekss, Rīgā, Ulbrokas ielā b/n 
2.kārta”.  Saskaņotais būvprojekts 
paredz 2.projektēšanas kārtā būvēt 
divas 5 stāvu dzīvojamās ēkas un 
īslaicīgas lietošanas būvi. 

38.attēls. Detālplānojuma teritorijas daļas, 
kurās izstrādāti tehniskie projekti 

Tehnisko projektu stadijā izstrādātie un apstiprinātie risinājumi ir integrēti detālplānojumā  atbilstoši 
detālplānojuma mērķim, uzdevumiem un detalizācijas pakāpei. 

                                                 
12 20.12.2007. būvatļauja, reģ.nr. L-301-07 
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2. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI  
 
2.1 Teritorijas attīstības  vīzija, apbūves programma  un telpiskā koncepcija  

Detālplānojuma teritorijas attīstības vīzija un telpiskā kompozīcija  balstās uz  līdzšinējā laikā attīstītāja 
“AFI Investments” iestrādēm attīstāmās teritorijas plānošanā un projektēšanā, 2014.gadā arhitektu 
biroja “SIA “ARHIS ARHITEKTI”  un SIA “MARK ARHITEKTI”  izstrādāto attīstības koncepciju, kurā, 
savukārt ir pārmantoti 2007.g. izstrādātā skiču projekta risinājumu pamatprincipi.  Līdztekus attīstības 
koncepcijai   ir izstrādāta arī “Teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepcija” (SIA ‘Labie koki”, 
20014./2015.g.).  

Vīzija 

Saskaņā ar iepriekšminēto, teritorijas attīstības vīzija paredz radīt pievilcīgu, atpazīstamu un 
dzīvotspējīgu augstas kvalitātes pilsētvidi - vidi,  kurā cilvēkiem būtu prieks dzīvot, strādāt un atpūsties, 
iekļaujoties un papildinot Pļavnieku apkaimes arhitektoniski telpisko struktūru un mūsdienīgu mājokļu 
piedāvājumu  Rīgas pilsētā.  
 
Teritorijas funkcionālā izmantošana  un apbūves programma  

Saskaņā ar šobrīd RTIAN  noteikto funkcionālo zonējumu, detālplānojuma teritorijā  ir noteikti sekojoši 
izmantošanas veidi: daudzdzīvokļu nams, komerciāla rakstura iestāde, izglītības iestāde – pirmsskolas 
izglītības iestāde, sabiedriskā iestāde, ārstniecības iestāde, sporta būve, transportlīdzekļu novietne, 
transporta infrastruktūras objekts.  Plānoto funkciju savstarpējā procentuālajā sadalījumā dzīvojamā 
funkcija paredzēta kā galvenā  un teritorijas lielāko īpatsvaru izmantojoša funkcija, kā papildinošās 
funkcijas paredzot komerciālās un sociālās infrastruktūras funkcijas. Atbilstoši paredzēts transporta 
infrastruktūras un publiskās ārtelpas nodrošinājums13 .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saskaņā ar attīstības ieceri, teritorijā paredzēts īsteno apbūves programmu,  attīstot daudzstāvu 
dzīvojamo apbūvi (izbūvējot  aptuveni 1500 dzīvokļus), to papildinot ar darījumu, tirdzniecības u.c. 
pakalpojumu objektiem un nodrošinot atbilstošu transporta un inženiertehniskās apgādes 
infrastruktūru, labiekārtojumu, kvalitatīvu  un aktīvi izmantojamu publisko ārtelpu. Attīstības ieceri  
plānots īstenot secīgi, pa kārtām, laika posmā līdz 2027.gadam.  

                                                 
13 atbilstoši  RTIAN  596.p-tam -  vismaz 20%   no detālplānojuma teritorijā iekļautā sadalāmā zemes gabala tiek paredzēta publiskai ārtelpai.  

Dzīvojamā apbūve
60%Izglītības iestāde

1%

Publiskā ārtelpa
20%

Transports
10%

Sports
3%

Veselība
3%

Komercplatība 5%

39.attēls. Plānoto funkciju  teritoriālā sadalījuma īpatsvars detālplānojuma teritorijā 
izmantizmantošanuizmantošanu 
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Apbūves programma  un pieņemtais funkciju teritoriālā sadalījuma īpatsvars ir izmantoti nepieciešamo aprēķinu 
veikšanai (transporta plūsmu izpēte, sociālās infrastruktūrās aprēķins, inženierkomunikāciju jaudu nepieciešamība 
u.tml.),   var  tikt precizēts projekta turpmākajā  attīstības plānošanas posmā (būvprojekta izstrādes ietvaros). 
 
Apbūves telpiskā koncepcija 

Līdz šim izstrādātajos un šajā detālplānojumā vērā ņemtajos plānotās apbūves skiču projektos  tika 
noteikti galvenie būvniecības konceptuālo risinājumu principi, mērķi un uzdevumi, t.sk.: 

- harmonizēt un attīstīt apkārtējo vidi; 
- uzlabot un radīt skaidru orientāciju telpā; 
- nodrošināt apbūvētās vides arhitektonisku un telpisku attīstību; 
- veiksmīgi integrēt jauno apbūvi apkaimes apbūves struktūrā; 
- radīt videi draudzīgas mājvietas; 
- saglabāt daļu no iepriekš projektētajām augstbūvēm teritorijas ziemeļdaļā, mainot pārējās 

teritorijas apbūves augstumu uz zemāku.  
 

  
40.-41.attēls. Teritorijas iespējamās attīstības studija – noteiktās apstādījumu teritorijas un iepriekš projektētās 
augstbūves, un ierosinātā zemākas apbūves struktūra. Autors: “Arhis”un “Mark arhitekti”, 2014.gads. 

  
42. - 43.attēls. Teritorijas iespējamās attīstības studijas – zaļā struktūra, funkcionalitāte  
Autors: “Arhis” un “Mark arhitekti”, 2014.gads 
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Plānotās pilsētbūvnieciskās struktūras galvenie elementi detālplānojuma  teritorijā  ir noteikti sekojoši: 
- iekškvartāla iela - galvenais savienojums ZR – DA virzienā, kas plānots ar promenādes raksturu, 

nodrošinot uzturēšanās un piekļuves funkcijas, kvalitatīvu un pilnvērtīgi publisko ārtelpu ;  
- dzīvojamo ēku grupas – plānotās ēku grupas veido noslēgtus kvartālus, kas apvieno dažādus 

arhitektoniskos un kompozīcijas paņēmienus, kas nodrošina daļēji nodalītas, individuālas telpas 
radīšanas iespējas; 

- apstādījumu joslas, kas iekļauj un caurvij teritoriju, apvienojot būvelementus kopējā telpā, 
nodrošinot papildus rekreācijas un publiskās ārtelpas funkcijas; 

- komerciāla un sociāla rakstura objekti, kā veikals  un pirmskolas bērnu iestāde, kas izvietoti 
promenādes abos galos, nodrošina tās funkcionalitāti. 

 

Apbūves silueta koncepcija 

Esošais kvartāla, starp  Augusta Deglava, Ulbrokas, Salnas un Rembates ielām, apbūves siluets veido 
salīdzinoši monotonu “apbūves sienu”, īpaši skatā no Augusta Deglava ielas. Šo esošo apbūves siluetu 
veido tipveida daudzstāvu dzīvojamā apbūve Salnas ielā un gar Augusta Deglava ielu. Saskaņā ar spēkā 
esošo Rīgas teritorijas plānojumu detālplānojuma teritorijā ir atļauta apbūve ar maksimālo stāvu skaitu 
17. Līdz ar to, jau pilsētas teritorijas plānojums paredz, ka detālplānojuma teritorijā plānotā apbūve var 
veidot kvartāla apbūves telpisko dominanti, ietekmējot un mainot esošo apbūves siluetu.  

Izstrādātais apbūves attīstības priekšlikums – apbūves vīzija, kopš tā izstrādes uzsākšanas brīža 
2006./2007.gadā, paredz detālplānojuma teritorijas ziemeļu daļā izvietot apbūves telpisko akcentu – 
augstbūvju grupu ar maksimālo stāvu skaitu līdz 17.  

2014./2015.gadā izstrādātie grozījumi paredz nelielas izmaiņas kopējā apbūves siluetā, paredzot 
salīdzinoši zemākas apbūves teritorijas zemesgabala vidus un dienvidaustrumu daļā, galvenokārt  5 
stāvu ēkas, kas apbūves siluetā veidos apbūves pamatapjomu, ar atsevišķiem lokāliem akcentiem – ēkas 
ar stāvu skaitu līdz 9 stāviem. 

Detālplānojuma risinājumi paredz saglabāt plānoto kvartāla apbūves silueta un telpisko dominanti - 
augstbūvju grupu ar maksimālo stāvu skaitu līdz 17, pārējā detālplānojuma teritorijā paredzot zemāku 
apbūvi, 5 - 9 stāvu augstumā. 
 

 
44.attēls. Teritorijas attīstības arhitektoniski telpiskā vīzija – 
skats uz detālplānojuma teritoriju no Kupriču ielas. Autors: 
“Arhis arhitekti”, 2016.gads. 
 

45.attēls. Teritorijas attīstības arhitektoniski telpiskā vīzija – 
apbūves siluets, apbūves risinājumi.  Autors: “Arhis arhitekti”, 
2016.gads 
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2.2 Publiskās ārtelpas risinājumi, apstādījumi, labiekārtojums, vides pieejamība, vertikālais 
plānojums 

 
Detālplānojums nosaka  integrētas publiskās ārtelpas izveides priekšnosacījumus. Galvenās un 
nozīmīgākās plānotās publiskās ārtelpas14 daļas detālplānojuma teritorijā ir jaunveidojamā iela,  
apstādījumu un dabas teritorijas  (plānotais skvērs teritorijas ziemeļdaļā un apstādījumu joslas  pa 
teritorijas perimetru), iekšvartālu savienojumi (publiskās ārtelpas joslas, tostarp iekļaujot piebraucamos 
ceļus un inženierkomunikāciju koridori). Kā  papildus, daļēji  publiski/privātas  teritorijas, vērtējami arī 
pagalmi, ko precizēs konkrēto būvprojektu  sastāvā.  
 
Saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem  (skat. grafiskās daļas karti “Teritorijas funkcionālais zonējums) 
publiskās ārtelpas attīstībai paredzēti 41.8%  teritorijas īpatsvara15 

2.tabula. Publiskās ārtelpas bilance detālplānojuma teritorijā  
 Platība (ha) % 
Detālplānojuma teritorijas kopējā 
platība, t.sk.: 

10,4 100 

Jaunveidojamā iela sarkanajās līnijās  
(teritorija TR) 

0,84 8,1 

Skvērs  
(Dabas un apstādījumu teritorija DA1 

0,51 4,9 

Apstādījumu joslas 
(Dabas un apstādijumu teritorijas DA2 

1,43 13,8 

Iekškvartālu savienojumi (publiskās 
ārtelpas joslas) 
(teritorija TIN 11) 

1,57 15,1 

Publiskā ārtelpa  kopā  4,35 41,8 
 

Publiskās ārtlepas izveide tiek plānota pēc vienotiem principiem, tostarp apstādījumu un 
labiekārtojuma izveidē, nodrošinot savstarpēji saistītu publikās ārtlepas tīklu detālplānojuma teritorijā 
un sasaisti ar  apkārtni. 

Ielu un iekškvartāla savienojumi plānoti atbilstoši apvienotās satiksmes telpas principiem kā kopīgu 
telpu gājēju, velobraucēju un autotransporta kustībai. Tos paredzēts izbūvē bez fiziska rakstura 
šķēršļiem, satiksmes plūsmas organizējot izmanto dažādus ielu ieseguma materiālus. 

Ielu, ceļu, kā arī un ēku būvprojektu izstrādē paredzēts izmantot universālā dizaina principus vides 
pieejamības nodrošināšanai, tostarp nepieciešamos speciālus pasākumus pieejamas vides 
nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un īpašām vajadzībām, atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. 

Atsevišķu šī detālplānojuma teritorijas daļu (apbūves kārtu, zemes vienību vai zemes vienību daļu) 
apzaļumošanas un labiekārtojuma risinājumus  plānots veidot savstarpēji saistītus un kompozicionāli 
saskanīgus. 

Pamatnosacījumi publiskās ārtelpas izveidei definēti TIAN 2.6. , tostarp 2.6.1. sadaļā  uzsverot    
galvenos apstādījumu elementus   un pamatnosacījumus  to izveidei katram no tiem.  

                                                 
14 RTIAN  2.79.p-ts:  Publiskā ārtelpa – ielas, kas noteiktas ar sarkano līniju robežām, laukumi, mežs un mežaparki, parki, skvēri, 

krastmalas, kas pieejami sabiedrībai. 
15 Īpatsvars  apliecina RTIAN 596. p-ta prasības izpildi: “Apvienojot un/vai sadalot zemesgabalus apbūvei jaunās 
apbūves teritorijās, kur nav izveidota ielu infrastruktūra un nav esoša apbūve vai ir paredzēta esošās apbūves 
nojaukšana, veidojot jaunu apbūvi, ne mazāk kā 20% no apvienotā un/vai sadalāmā zemesgabala teritorijas paredz 
publiskajai ārtelpai. 
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Detālplānojumā ietvertie  risinājumi balstās uz 2015.gadā ir izstrādātās “Teritorijas labiekārtojuma un 
apstādījumu koncepcijas” (izstrādātājs – SIA “Labie koki”), kas savstarpēji ir saistīta ar  arhitektu biroja 
SIA “ARHIS arhitekti”  2014.g. izstrādāto teritorijas attīstības koncepciju. Ar Izstrādāto koncepciju pilnā 
apjomā var iepazīties detālplānojuma sējumā “Pielikumi (izpētes) “.  
 
Labiekārtojuma un ainavas attīstības koncepcija ir veidota ņemot vērā ainavas izvērtējumu, tās vērtības 
un vēsturisko kontekstu, kā arī turpmāko teritorijas apsaimniekotāju vēlmi attīstīt un labiekārtot 
teritoriju. 
 
Detālplānojuma apstādījumu un labiekārtojuma koncepcijas pamatā ir vairāki principi: 

1) Apstādījumi tiks veidoti ar mērķi radīt videi draudzīgu dzīves vidi, tie būs ainaviski un vizuāli 
augstvērtīgi, kā arī veicinās publiskās ārtelpas drošības sajūta 

2) Apstādījumi tiks kombinēti ar vides dizaina elementiem, tādejādi nodrošinot vienotu vietas 
izjūta gan promenādes zonā, gan dzīvojamo ēku iekšpagalmos. 

3) Apstādījumos tiks izmantoti arī pirmā līmeņa stādījumi, tādejādi radot cilvēkiem draudzīgu 
mērogu. 

4) Ar reljefa paaugstinājumu un apstādījumu palīdzību tiks nodalītas dažādas funkcionālās zonas.  
5) Veidojot apstādījumus tiks ņemtas vērā esošās koku sugas, kā arī tiks veidoti atbilstoši 

pilsētvidei raksturīgajam mikroklimatam un florai. Tiks paredzēta jaunstādāmo augu bioloģiskā 
un vizuālā saderība. 

6) Labiekārtojumā izmantot daudzfunkcionālus labiekārtojuma elementus ar mērķi stimulēt 
daudzfunkcionālu publiskās ārtelpas izmantošanu. 

Teritorijas apkārtnē dominē priežu 
meži, tāpēc augu sortiments izvēlēts 
tā, lai vizuāli sasaistītu esošo vidi ar 
plānoto un papildinātu ainavu, 
neizjaucot  tajā dabas noskaņu. 
Stādījumu grupas plānotas, 
balstoties uz vizuāli estētiskiem 
faktoriem un augu ekoloģisko 
saderību. 

Teritorijā tiek saglabātas vai 
pārstādītas vērtīgākās ābeles, kas ir 
viens no identitāti veidojošiem 
elementiem. Jaunie koki tiek plānoti 
ieliņas alejā, pagalmu centrālajās 
daļās, kā arī vietās, kur nepieciešams 
veidot aizvēju, mazināt akustiku, 
funkcionāli atdalīt zonas un piesegt 
skatus uz kaimiņu gruntsgabaliem. 

Teritorijā tiek plānotas dažāda veida 
aktivitāšu zonas - zāliena lauces, 
rotaļu laukumi, trenažieru zona, 
celiņi izmantojami skriešanai un 
pastaigām. Mierīgākai atpūtai 
plānotas atpūtas zonas ar soliņiem. 

 
46.attēls. Labiekārtojuma plāns, 
“Teritorijas labiekārtojuma un 

apstādījumu koncepcija”, autors – SIA “Labie koki”, 2014./2015.gads. 
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47.attēls. Plānotās ielas,  reljefa un  apstādījumu priekšlikums. Autors: “Arhis” un “Mark arhitekti”, 
2014.gads. 

Teritoriju var iedalīt vairākās zonās pēc funkcijas un lietojuma mērķa.  Publiski pieejamās zonas ir 
veidotas atvērtas visiem iedzīvotājiem un viesiem, savukārt daļēji pieejamās zonas ir dzīvojamo ēku 
iekšpagalmi. Šīs zonas ir plānotas vizuāli noslēgtākas, nodalot ar reljefu un stādījumiem.  

Plānojot transporta un gājēju ceļus, tika ņemti vērā gan gruntsgabala plānotie kustību plūsmu virzieni 
un galamērķi, gan šobrīd esošā tranzīta kustība. Ceļiem plānots asfalta segums, stāvvietās un gājēju 
zonā - betona bruģakmens, ieklāts noteiktā raksta salikumā. Rekreācijas zonā pastaigu celiņu var būt 
gan ar asfalta segumu, gan ērts grants segumu. 

 

  

48., 49. attēli. Apstādījumu un labiekārtojuma priekšlikumi 
 

 

Vertikālais plānojums   

Detālplānojuma izstrādei 27.07.2015. tika saņemti VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas nosacījumi nr. 12-2/944, kuros ir sniegta informācija, ka pēc 
meliorācijas kadastra datiem zemes gabals nav drenēts ar segtajām meliorācijas sistēmām. 



Detālplānojums zemes vienībai  Ulbrokas ielā (kadastra apz. 0100 121 2879) 
Paskaidrojuma raksts 

 

SIA “Grupa93”, 2016.gads   32 
 

Ņemot vērā detālplānojuma teritorijas hidroģeoloģisko stāvokli, speciāli meliorācijas sistēmas 
ierīkošanas darbi detālplānojuma teritorijā nav paredzēti. Nepieciešamības gadījumā ap ēku pamatiem 
var paredzēt drenāžas izbūvi, nodrošinot papildus aizsardzību ēku pamatu konstrukcijai.  

Teritorijā ir ieplānotas iespējas  reljefa  dažādošanai izteiksmīgākas ainavas veidošanas, t.sk. reljefu 
izmaiņas plānotas  teritorijas daļās, kur plānotas pazemes autostāvvietas (Z, ZR daļā), kā arī teritorijas A 
pusē, kur teritorijas robežojas ar vizuāli nepievilcīga padomju laikā būvētu garāžu  ēka. Šo skatu plānots 
aizsegt ar dažāda augstuma stādījumu grupām uz reljefa paaugstinājuma. 

Reljefa veidošanai plānots izmantot teritorijā izrakto lieko grunti, virsējo slāni - no auglīgās augsnes, lai 
reljefu varētu papildināt ar dažādu stādījumu grupām.  

Vides pieejamība 
Papildus iepriekšminētajiem universālā dizaina principiem un pamatnosacījumiem vides pieejamības 
nodrošināšanā detālplānojuma ieviešanā, turpmākajā projektēšanā tiks ņemti vērā Latvijas Republikas 
Labklājības ministrijas 2011.gadā  izstrādātās vadlīnijas  „Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai 
attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem”, ciktāl tas nav pretrunā ar 
teritorijas apbūves un vides objektu veidošanas koncepciju, tostarp:  

- Ieteikumi ārējās vides projektēšanai: 
Būvēs, uz ceļiem un ietvēm, kur ir līmeņu maiņas, jānodrošina uzbrauktuves, kurām ir atbilstošs 
garenslīpums, kuras nepieciešamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Gājēju ceļu aprīkojums 
jāizvieto rūpīgi un konsekventi, lai neapgrūtinātu gājēju pārvietošanās maršrutus. Gājēju pārvietošanās 
zonā nedrīkst būt izvirzīti nekādi šķēršļi.  
Projektējot transporta līdzekļu stāvvietas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tās jāveido platākas, 
jo šiem cilvēkiem ir nepieciešama lielāka iekāpšanas un izkāpšanas vieta.  

- Ieteikumi vides dizaina elementiem: 
Visas atkritumu tvertnes jāizvieto ne augstāk par 1 m no gājēju ceļa līmeņa, nodrošinot to pieejamību. 
Soli un citas sēdvietas jāizvieto uz cietas pamatnes. Blakus soliem un citām sēdvietām jāizveido vieta 
cilvēkam ratiņkrēslā 1,2 m platumā. Ieteicamais sola sēdvietas augstums – 0,45 m. 

u.c.  

 
2.3 Sociālās infrastruktūras aprēķins 
 
Sociālās infrastruktūras aprēķins un tā nodrošinājuma novērtējums veikts, ņemot vērā  RTIAN 2.11. 
nodaļa prasības, ka definē, ka:  
92. 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. 
(RD 18.06.2013. 
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Atbilstoši plānotajai apbūves iecerei, detālplānojuma teritorijā plānots izveidot aptuveni dzīvokļu 
aptuveni 1458 mājsaimniecībām, attiecīgi, piesaistot aptuveni 364716 iedzīvotājus. Atbilstoši RTIAN 
92.1. punktā definētajiem aprēķiniem, pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumi būtu nepieciešami  ~  
243 bērniem, ~ 365 skolēnu vietas vispārējās izglītības iestādēs. 
 
Detalizēts sociālās infrastruktūras  situācijas izvērtējums  Pļavnieku apkaimē ir iekļauts sējumā 
“Pielikumi (izpētes).  
 
Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras nodrošinājums 
Pļavnieku apkaimē atrodas 11 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un vairākas privātās PII. 
Detālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā, 300m rādiusā17 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. Detālplānojuma teritorijas telpiskās attīstības koncepcija  un detālplānojuma risinājums paredz 
pirmsskolas izglītības iestādes izveides iespēju attīstāmajā teritorijā, funkcionālajā apakšzonā JC1. 
Veidojot pirmsskolas izglītības iestādi, tiek ņemt vērā, ka  to brīvās teritorijas nodrošinājumam ir jābūt 
100% apmērā no PII kopējās platības.  Vienlaicīgi  ir atzīmējams, ka RTIAN 93. Punkts nosaka, ka  
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.   Izvēle tiks precizējama turpmākajā  
detālplānojuma īstenošanas  gaitā. 
 
Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras nodrošinājums 
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. Ņemot vērā skolēnu skaita dinamiku esošajās skolās ( skat. informāciju izpētes 
materiālā) 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, līdz ar to, 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.   
 
Citu sociālās infrastruktūras objketu nodrošinājums 
 
Ne RTIAN, ne  citi normatīvie  regulējumi nenosaka konkrētus kritērijus vai normatīvus  citu sociālās 
infrastruktūras objektu nodrošinjumam.  
 
Atbilstoši RD PAD pētījumam „Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju 
telpiskās struktūras izstrāde” 18, 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.  Plavnieku apkaimē ir izveidojušies un darbojas liels skaits nelielu 
paklapojumu un tirdzniecības objektu, kas nodrošina primārās ikdienas vajadzības. Galvenais 

                                                 
16  1 mājsaimniecība – vidēj 2,29 iedzīvotāji, atbilstoši CSP 2015.g. informācijai 
17 ne vairāk kā 5 minūšu gājiena attālumā ar ātrumu 4 km/h 
18 Pētījums “Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpiskās struktūras izstrāde”, SIA 
“Grupa93”, 2015. gads 
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priekšnosacījums pakalpojumu centra attīstībai ir pakalpojumu pieprasījums, attiecīgi, iedzīvotāju 
blīvums. Ņemto vērā plānoto teritorijas attīstības konceptu,  tajā ir vēlams attīstīt kvartāla līmeņa 
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.  Saskaņā ar apbūves koncepciju, tirdzniecības 
un pakalpojumu objekts  ir  paredzēts teritorijas DA daļā,  pie Kupriču ielas, apbūves īstenošanas 
4.kārtas  ietvaros.  
 
Detālplānojuma risinājums paredz optimālas nodrošinājuma iespējas:  
 -   apstādījumu teritoriju īpatsvaram ( skvērs un apstādījumu joslas, kopā 1, 35 ha ( 13 % no attīstāmās 
teritorijas)),  
 -  bērnu rotaļu laukumu izvedes iespējas, tiem īpaši  akcentējot iekšpagalmus,  
-  sporta  laukumi un ar tiem saistītie objekti – saskaņā ar spēkā esoši  tehnisko projektu, prioritāri  tādi  
ir plānoti Ziemeļdaļas skvēra teritorijā. 
 
Citu - atpūtas, kultūras , ārstniecības un veselības aprūpes objektu izbūves  iespējas  ir paredzētas kā 
atļauto izmantošana veidi lielākajā daļa  jauktās apbūves funkcionālās zonas apakšzonās (Jc1, Jc2, Jc3), 
konkrēto  risinājumu izstrādājot  būvprojektā.  
 
Esošās sabiedriskā transporta pieturvietas nodrošina nepieciešamo detālplānojuma teritorijas apkalpi, 
jo neatrodas tālāk par 500m no projekta teritorijas.  
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2.4 Transporta sistēmas attīstība 

2.4.1 Transporta organizācijas risinājumi 

Galvenā piekļūšana teritorijai plānota no Lubānas un Kupriču ielām, ar tiešu pieslēgumu no Kupriču 
ielas. Detālplānojuma teritorijā ir plānots izveidot jaunu “E” kategorijas ielu ar noteiktām ielas 
sarkanajām līnijām19, kā arī privātus iekškvartāla servitūta ceļus / inženierkomunikāciju koridorus, kas 
nodrošinās piekļuvi visām plānotajām ēkām un būvēm, kā arī nodrošinās inženiertīklu pievadu izbūves 
iespējas. Kontekstā ar servitūtu ceļu izvietojumu plānots autostāvvietu izvietojums. Skat. grafiskās daļas 
karti ”Satiksmes organizācijas risinājums. Teritorijas vertikālais plānojums”. 

Detālplānojuma teritorijā plānotajai “E” kategorijas ielai (Trebū ielai) ir noteiktas ielas sarkanās līnijas 16 
m platumā, ar pieslēgumu pie Kupriču ielas.  Plānotais pieslēgums pie Kupriču ielas nodrošina iespēju 
transporta plūsmu no detālplānojuma teritorijas novadīt gan uz Lubānas ielu, gan uz Augusta Deglava 
ielu, izmantojot plānoto Kupriču un Rembates ielu savienojumu, kas ir paredzēts Rīgas teritorijas 
plānojumā.  Rietumu virzienā  ir paredzēts  ielas savienojums ar Ulbrokas ielu (dabā esošs 
piebraucamais ceļš20, kas jau šobrīd tiek izmantots, lai nodrošinātu  piekļuvi no Ulbrokas ielas esošajai 
apbūve  īpašumos  Ulbrokas 12 K-1 – K4 u.c. ). Saskaņā ar transporta plūsmu izpēti21, 1.- 7. izbūves 
kārtas (t.i. ~ 650 dzīvokļu apjoms) ir īstenojamas, balstoties uz Kupriču ielas pieslēgumu, savukārt pirms 
augstceltņu  izbūves ( 8.-10.kārta),  ir jānodrošina  arī jaunveidojamās Trebū ielas savienojuma izbūve ar 
Ulbrokas ielu transporta plūsmām atbilstošas brauktuves parametros. Savienojuma  tehniskais 
risinājums un statuss tiks precizēts tālākajā  projekta īstenošanas procesā. 

 
50.attēls. Ielu kategorijas un plānotā transporta infrastruktūra  
                                                 
19 ievērojot  RTIAN 509.2., 509.3. kritērijus 
20 Piebraucamais ceļš zemes vienībā ar kad.nr. 01001212711, servitūta statuss  (saskaņā ar VZD Kadastra informāciju uz 01.11.2106.) 
21 Transporta plūsmu izpēte “Dzīvojamo un sabiedrisko ēku komplekss Ulbrokas ielā, Rīgā”, SIA “BRD Projekts”, 2014.g. , pievienota sējumā 
“Pielikumi (izpētes), 1.pielikumā 
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Iekškvartāla servitūta ceļiem / inženierkomunikāciju koridoriem paredzēts piemērot dzīvojamās zonas 
statusu ar galveno funkciju – uzturēšanos. Teritorijā prioritāte ir nemotorizētajiem pārvietošanās 
līdzekļiem. Ceļi ir strukturēti, atbilstoši paredzētajai satiksmes plūsmai un nozīmei piemērojot dažādus 
šķērsprofilus. Pie iebrauktuvēm no plānotās “E” kategorijas ielas atļauts uzstādīt automātiskās barjeras, 
tadējādi regulējot autotransporta plūsmu iekškvartāla teritorijā. Vienu no plānotajiem iekškvartāla 
servitūta ceļiem / inženierkomunikāciju koridoriem ir plānots pievienot arī Kupriču ielai, tādējādi 
veidojot papildus pieslēgumu pie Kupriču ielas. 

 
Apbūves skiču projekta grozījumu izstrādes laikā, 2014.gadā tika veikta “Transporta plūsmu izpēte un 
saskaņošana objektam “Dzīvojamo un sabiedrisko ēku komplekss Ulbrokas ielā, Rīgā”, ko veica 
transporta speciālisti no SIA “BRD Projekts”, kā arī veikts  Ceļu drošības audits22. Detālplānojuma 
projekta risinājumos ir ņemtas vērā transporta plūsmu izpētes projektā izteiktās rekomendācijas 
transporta plūsmu organizēšanai un ceļu projektēšanai. Ar pilnu izstrādāto “Transporta plūsmu izpētes” 
projektu  un var iepazīties detālplānojuma pielikumu sadaļā. 
 
Ņemot vērā teritorijas pakāpenisko apbūvi un transporta plūsmu mainīgumu Rīgas pilsētā, kā arī 
pilsētas transporta infrastruktūras projektu īstenošanas gaitu,  nākotnē, ja  nepieciešams, transporta 
plūsmu  izpēte  ir aktualizējama, lai  precizētu risinājumus atbilstoši aktuālajai situācijai. 
 

2.4.2 Auto un velo novietnes 
Auto novietnes pie plānotajiem publiskajiem objektiem un daudzdzīvokļu mājām tiks projektētas 
atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kā arī Latvijas valsts standartu 
prasībām.  Pamatojoties uz RTIAN ietverto normatīvu, kas nosaka  dzīvojamās apbūves teritorijās izvēles 
iespēju nodrošināt 1 autostāvvietu uz 1-2 dzīvokļiem,  detālplānojuma risinājumos  ir pieņemts 
normatīvi noteiktais minimālais nodrošinājums, kopā teritorijā nepieciešams izvietot ne mazāk kā ~770 
auto stāvvietas, no kurām ~50 autostāvvietas nepieciešamas pie publiskajiem objektiem.  
 
Autonovietnes plānotas  kopējās kvartāla apbūves koncepcijas kontekstā, galvenokārt jaunveidojamo 
zemes vienību  sānpagalmos, saistībā ar  plānoto servitūtu ceļu / inženierkomunikāciju koridoru zonām,  
kā arī pazemes telpās. Ņemot vērā zemes gabala konfigurāciju  un apbūves koncepcijā  pamatoto 
dzīvojamo ēku  izvietojuma  principus, akcentējot uz dienvidu pusi orientētus iekšpagalmus un 
aizmugures pagalmus kā apzaļumotus un klusus iekšpagalmus, nodrošinot nepieciešamās rekreācijas 
teritorijas iedzīvotājiem - labiekārtojumu bērnu rotaļu laukumiem u.tml., saglabājot tos brīvus no 
autostāvvietu klātbūtnes, saskaņā ar RTIAN 155.p-tu,  detālplānojuma teritorijā tiek izdalīta  atsevišķa 
Jauktas centra apbūves zonas apakšzona JC4, attiecinātā uz atsevišķām zemes vienībām, kas noteiktas 
tikai privāto transportlīdzekļu novietņu  izvietošanas un ar to saistīta labiekārtojuma vajadzībām blakus 
esošo zemes vienību ēkām:  
Zemes vienība nr.12 - zemes vienības Nr. 1  ēku  transportlīdzekļu novietnēm, 
Zemes vienība Nr. 13. -  zemes vienības  Nr.2  ēku transportlīdzekļu novietnēm, 
Zemes vienības Nr. 15 un Nr.14 - zemes vienības  Nr.3 ēku transportlīdzekļu novietnēm,   
Zemes vienība Nr. 16 -  zemes vienības  Nr. 9.  ēku transportlīdzekļu novietnēm.  
Nosacījumi iekļauti TIAN 4.3. sadaļā. 

                                                 
22 2015.gada septembra CSDD Ceļu drošības audita daļa atzinumu Nr. 06 AD/15-105 . Transporta plūsmu izpētei ir veikts 
Būvprojektam “Dzīvojamo un sabiedrisko ēku projekts Ulbrokas ielā b/n, Rīga, kadastra Nr. 0100 121 2879” Ņemot vērā 
minēto, kā arī faktu, ka detālplānojuma izstrādei tika izmantoti minētā būvprojekta risinājumi tos būtiski negrozot, 
detālplānojuma projektam netika veikts atsevišķs Ceļu drošības audits. Audita atzinums pievienota sējumā “Pielikumi 
(Izpētes)”. 
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Autostāvvietu nodrošinājuma aprēķins veikts  attiecībā uz apbūves programmā pieņemtajiem attīstības 
ieceres apjomiem. Transporta plūsmu izpētē  ņemta vērā attīstības ieceres īstenošana pa kārtām.  

 
 

Būve 
Auto novietņu skaits uz 
vienu aprēķina vienību 

Papildus auto 
novietnes projekta 
teritorijā 

Nepieciešamais auto 
novietņu skaits 
projekta  teritorijā 

Nepieciešamais velo 
novietņu skaits 
projekta  teritorijā 

Aprēķina 
vienība 

Novietņu 
skaits 

Aprēķina 
vienība 

Novietņu 
skaits 

Aprēķina 
vienība 

Novietņu 
skaits 

Aprēķina 
vienība 

Novietņu 
skaits 

Daudzdzīvokļu māja 2 dzīvokļi 1-2 100 
dzīv. 

2 1418 709 + 
14 

10 dzīv. 142 

Biroju ēka ar 
patstāvīgiem 
apmeklētājiem 

40m2 
biroju 
telpu 
platības 

1 3 
vienlaicī
gi ap-
meklētā
ji 

1 30 30 + 5 10 
darba 
vietas 

30 

Mazumtirdzniecības 
objekts 

5 darba 
vietas 

1 100 ap-
meklētā
ji 

3-10  4 + 10 100 ap-
meklētā
ji 

20 

 Kopā: 772 Kopā: 192 

3.tabula. Nepieciešamais auto un velo novietņu skaits detālplānojuma teritorijā 
 
Stāvvietu izvietojums precizējams konkrētu objektu būvprojekta stadijā (nosakot iebrauktuvju vietas, 
koku stādījumu vietas, precizējot inženierkomunikāciju izvietojumu).  Auto stāvvietu izvietojumam 
jāatbilst LR Valsts standarta LVS 190-7:2002 prasībām, kas detalizēti jānosaka konkrētas ēkas 
būvprojektā. 
 
Nepieciešamo velo novietņu skaits detālplānojuma teritorijā noteikts saskaņā ar Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajiem normatīviem, un tas var sasniegt ~190 vietas.  
Rīgas teritorijas plānojumā noteikts, ka viena velosipēda novietošanai virszemes transportlīdzekļu 
novietnē jāparedz vismaz  2,25 kv.m. (0,6m x 3,75m). Attālums starp perpendikulāri izvietotiem 
velostatīviem tiek rekomendēts ne mazāks par 60 cm; perpendikulāri izvietotām velostāvvietām 
jāparedz vismaz 2m garums vienam velosipēdam, vai 1,4 m garums, ja velostāvvietas izvietotas 45 
grādu leņķī. Vienvirziena piebraucamā veloceļa platums nedrīkst būt mazāks par 1 m, vai tam jābūt 
1,75m, ja kustība velo novietnē paredzēta divos virzienos. 
 
Detālplānojuma teritorijā tiek rekomendēts pieņemt mazākus normatīvos attālumus, projektējot velo 
stāvvietu izvietošanu slīpā leņķī, kas samazina nepieciešamās stāvvietas rādītājus līdz 1kv.m. uz 
velosipēdu. Izvietojot velosipēdus slīpā leņķī un veidojot dubultrindas, šo rādītāju iespējams samazināt 
līdz 0,75 kv.m.. (minimālie velostāvvietu normatīvi noteikti saskaņā ar Dānijas rokasgrāmatas 
ieteikumiem velostāvvietu izveidošanā). 

2.4.3 Sabiedriskais transports 
Pļavniekos ir  salīdzinoši labi attīstīta ceļu struktūra, kas nodrošina labas saiknes ar visām kaimiņu 
apkaimēm un arī virzienā uz pilsētas centru. Pašreiz galvenās transporta saiknes Pļavnieku iekšienē un 
ar citām apkaimēm tiek organizētas pa apkaimes pilsētas maģistrālēm - Lubānas, Akadēmiķa Mstislava 
Keldiša, Augusta Deglava, Ilūkstes, Andreja Saharova un Ulbrokas ielām. Detālplānojuma teritorija 
iekļaujas 500m sasniedzamībā no esošajām sabiedriskā transporta pieturvietām.  
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51.attēls. Sabiedriskais transports 

 

2.4.4 Gājēju un velosipēdistu kustība  
Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma Satiksmes infrastruktūras attīstības plānam, detālplānojuma 
teritorijā un tās tiešā tuvumā ir plānoti perspektīvie savienojošie veloceliņi, bet Rīgas domes Satiksmes 
departamenta publiski pieejamā tīmekļa vietnē www.rdsd.lv pieejama detalizētāka informācija par 
izbūvētajiem, realizācijas stadijā esošajiem un perspektīvajiem veloceliņiem. Šobrīd izbūvēti veloceliņi ir 
gar Augusta Deglava ielu un gar  Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielu, bet plānots ir arī gar Lubānas ielu.  
 
Saskaņā ar Latvijas valsts standarta “LVS 190-9 Ceļu projektēšanas noteikumi. 9.daļa: Velosatiksme” 
nosacījumiem, ielās un iekškvartālu ceļos, kur ir noteikts dzīvojamās zonas statuss ar galveno funkciju – 
uzturēšanos, atsevišķus veloceļus neizbūvē. Dzīvojamā zonā un ielās kur autotransporta ātrums 
nepārsniedz 30 km/h  velosipēdistiem ir atļauts pārvietoties pa brauktuvi kopā ar autotransportu. 
Brauktuves malās var noteikt rekomendējošās velojoslas, nepalielinot kopējo brauktuves platumu.  
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Detālplānojuma risinājumi paredz nodrošināt ērtus gājēju un velosipēdistu kustības savienojumus  
detālplānojuma teritorijā, kā arī sasaisti ar apkārtējo teritoriju, kontekstā ar sabiedriskā transporta 
pieturvietu un pakalpojumu objektu izvietojumu  detālplānojuma apkārtnē.  

Detālplānojuma risinājums paredz gājējiem un velo braucējiem  iespējas ērti sasniegt Kupriču, Lubānas 
ielu un Ulbrokas ielas, kā arī  Salnas un Augusta Deglava ielu– ērti pārvietoties, izmantojot jaunizbūvēto 
ielu, iekškvartāla savienojums – publiskās ārtelpas joslas, teritoriju iekļaujošās apstādījumu un dabas 
teritoriju joslas, teritorijas ziemeļdaļā plānoto skvēru (skat. 52., 53.attēlu;  grafiskā daļas karti 
“Teritorijas funkcionālais zonējums”). 

 

 
52.attēls.  Galvenie gājēju plūsmu virzieni 
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53.attēls. Galvenie velosipēdistu kustības  virzieni 
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2.5 Funkcionālais zonējums 
 
Lai īstenotu attīstības priekšlikumu, detālplānojumā, atbilstoši tā darba uzdevumam  ir detalizēts 
RTIAN  noteiktais teritorijas plānotās (atļautā) izmantošanas zonējums un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi.  Ņemot  vērā Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”   (VAN) valstī vienoti 
noteikto funkcionālo zonu iedalījumu  un izmantošanas veidu klasifikāciju, detālplānojuma  
grafiskās daļas kartē “Funkcionālais zonējums”  tiek pielietots  VAN zonējums (skat. 4.tabulā 
Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju  (RTIAN zonējums)  un Jauktas centra apbūves teritorijas  
(VAN zonējums) savstarpējo  sasaisti un  atbilstību). 

4.tabula  

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas 
zonējums saskaņā ar RTIAN   

Funkcionālais zonējums saskaņā ar VAN 

 

 

 
 

 

 
2.79. Publiskā ārtelpa – ielas, kas noteiktas ar sarkano līniju 
robežām, laukumi, mežs un mežaparki, parki, skvēri, 
krastmalas, kas pieejami sabiedrībai 

 

 

  
54., 55.attēli. RTIAN un VAN funkcionālā zonējuma sasaiste 
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RTIAN Jauktas apbūves teritorijas ar dzīvojamo funkciju (J) un VAN Jauktas centra apbūves teritorijas 
(JC) atļauto izmantošanas veidu savstarpējā  sasaiste un atbilstība vispārīgajā gadījumā  atspoguļota 
5.tabulā.   

5.tabula. RTIAN un VAN  vispārīgas atbilstības tabula  
Jauktas apbūves teritorijas ar dzīvojamo 

funkciju (J) 
(atbilstoši RTIAN) 

Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) 
(apbilstoši VAN) 

Atļautās izmantošanas  vispārīgajā gadījum 
457. Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija 
(J) ir teritorija, kur atļautā izmantošana ir šādu būvju 
būvniecība un izmantošana: 
457.1. daudzdzīvokļu nams; 
457.2. komerciāla rakstura objekts; 
457.3. tirdzniecības un pakalpojumu objekts; 
457.4. savrupmāja; 
457.5. dvīņu māja; 
457.6. rindu māja; 
457.7. noliktava; 
457.8. mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca 
(t.sk. automazgātava); 
457.9. transporta infrastruktūras objekts; 
457.10. izglītības iestāde; 
457.11. sabiedriska iestāde; 
457.12. kultūras iestāde; 
457.13. zinātnes iestāde; 
457.14. ārstniecības iestāde; 
457.15. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde; 
457.16. sporta būve; 
 
 
457.17. transportlīdzekļu novietne; 
457.18. degvielas un gāzes uzpildes stacija, kura 
aprīkota ar pazemes tvertnēm; 
457.19. vieglās ražošanas uzņēmums teritorijās, kas 
nerobežojas ar savrupmāju apbūves teritoriju, 
dzīvojamās apbūves teritoriju, publiskās apbūves 
teritoriju un esošu dzīvojamo vai publisko apbūvi 
atbilstoši 458. un 458.1punkta prasībām, bet 
gadījumos, kad robežojas – ja tas paredzēts 
detālplānojumā; 
… 

34. Jauktas centra apbūves teritorijas galvenie 
izmantošanas veidi ir: 
 
34.1. dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana: 
34.1.1. savrupmāju apbūve; 
34.1.2. rindu māju apbūve; 
34.1.3. daudzdzīvokļu māju apbūve; 
 
34.2. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana; 
34.2.1. Biroju ēku apbūve  
34.2.2.Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve 
34.2.3. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve 
34.2.4. Kultūras iestāžu apbūve 
34.2.5. Sporta būvju apbūve 
34.2.6. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve  
34.2.7.Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 
34.2.8.Veselības aizsardzības iestāžu apbūve 
34.2.9.Sociālās aprūpes iestāžu apbūve 
34.2.10.Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve 
34.2.11.Reliģisko organizāciju ēku apbūve 
 
34.3. labiekārtota publiskā ārtelpa:. 
 
 
 
35. Jauktas centra apbūves teritorijā var noteikt šādus 
papildizmantošanas veidus: 
 
35.1. ar vieglās rūpniecības uzņēmumiem saistīta apbūve; 
35.2. ar transporta apkalpojošo infrastruktūru saistīta 
apbūve. 
 

 
Atbilstoši attīstības iecerei, detālplānojumā noteiktas funkcionālo zonu  apakšzonas un atļauto 
izmantošanas spektrs - Jauktas centru apbūves teritorijas ar 4  apakšzonām, atbilstoši atšķirīgam 
maksimāli pieļaujamajam apbūves stāvu skaitam   (17 stāvi  JC1 zonā,  9 stāvi - JC2 zonaā,  4 stāvi   JC3 
zonā)  un  atšķirīgas atļauto izmantošanu spektram.  JC 4 apakšona, integrēta ar publiskās ārtlepas joslas 
TIN 11  nosacījumiem, noteikta specifikam mērķiem – transportlīdzekļu novietnēm  un 
labiekārtojumam.  
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56., 57. attēli. Funkcionālais zonējuma un apbūves stāvu plāna savstarpējā sasaiste 
 

 6. tabula. Jauktas centru apbūves teritoriju apakšzonu JC1 – JC 3   izmantošanas veidu un apbūves 
rādītāju savstarpējais  salīdzinājums 

 
   

Atļautā izmantošana daudzdzīvokļu nams; daudzdzīvokļu nams;  
sabiedriska iestāde; sabiedriska iestāde;  
sporta būve; sporta būve;  
izglītības iestāde – pirmskolas 
izglītības iestāde 

tirdzniecības un 
pakalpojumu objekts; 

tirdzniecības un 
pakalpojumu objekts 

komerciāla rakstura objekts; komerciāla rakstura objekts; komerciāla rakstura objekts 
ārstniecības iestāde; ārstniecības iestāde; ārstniecības iestāde; 
transportlīdzekļu novietne; transportlīdzekļu novietne; transportlīdzekļu novietne; 
transporta infrastruktūras 
objekts. 

transporta infrastruktūras 
objekts. 

transporta infrastruktūras 
objekts 

Maksimālais stāvu 
skaits 

17 9 4 

Maksimālās apbūves 
intensitāte 

400 260 140 

Zemes gabala 
minimālā brīvā  
teritorija  

15 21 35 

 

  - Jauktas centru apbūves teritorijas  JC 4 apakšona zona noteikta konkrētam mērķim:  
- privāto transportlīdzekļu novietņu  izvietošanas vajadzībām blakus esošo zemes vienību ēkām:  

Zemes vienība nr.12 - zemes vienības Nr. 1  ēku  transportlīdzekļu novietnēm, 
Zemes vienība Nr. 13. -  zemes vienības  Nr.2  ēku transportlīdzekļu novietnēm, 
Zemes vienības Nr. 14 un Nr.15 - zemes vienības  Nr.3 ēku transportlīdzekļu novietnēm,   
Zemes vienība Nr. 16 -  zemes vienības  Nr. 9.  ēku transportlīdzekļu novietnēm.  

Teritorijās atļautas autonovietnes,  velonovietnes, inženierkomunikācijas,  labiekārtojums. 
 



Detālplānojums zemes vienībai  Ulbrokas ielā (kadastra apz. 0100 121 2879) 
Paskaidrojuma raksts 

 

SIA “Grupa93”, 2016.gads   44 
 

Transportlīdzekļu novietņu,  apstādījumu un gājējiem pieejamās brīvtelpas  savstarpējo izkārtojumu 
nosaka  būvprojektā.  
JC1 ,JC2, JC3  atļauts arī zemāks apbūves stāvu  skaits, attiecīgi ievērojot  katram konkrētam stāvu 
skaitam atbilstīgus intensitātes un  brīvās teritorijas rādītājus ( skat. TIAN 4.1., 4.2., 4.3. sadaļas). 

 

 
- DA1- ietver plānoto labiekārtotā skvēra teritoriju teritorijas Ziemeļdaļā. Tajā paredzētas iespējas  

apstādījumiem, celiņiem, soliņiem, bērnu rotaļu laukumam,  sporta laukumam un aprīkojumam 
aktīvai atpūtai, velonovietnei, publiskajām tualetēm un sezonas rakstura būvei -  nelielam 
apkalpes objektam plānoto sporta  un aktīvās atpūtas laukumu apkalpei. 

- DA2 - ietver publiski pieejamu apstādījumu joslu gar detālplānojuma teritorijas robežām un gar 
Kupriču un Lubānas ielām, ne mazāk kā 15 metru platumā, risinājumu precizējot būvprojektā. 
Paredzēti: apstādījumi, apvienotā  koplietošanas gājēju un  veloceliņa ierīkošana, aktīvās 
atpūtas infrastruktūra u.tml.  Joslas platums  ir pietiekams vairākpakāpju apstādījumu izveidei, 
gan  pilnvērtīgai  izmantošanai  kā aktīvai  rekreācijas  un  publiskā ārtelpai. 

 

 
Ietver ielu teritorijas, kuras robežas noteiktas ielu sarkanās līnijas. Ielas platums starp sarkanajām 
līnijām noteikts Grafiskās daļas kartē “Teritorijas funkcionālais zonējums”, “Zemes robežu 
pārkārtošanas risinājums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi” un “Šķērsprofili”. Ielas 
tehniskos risinājumus un inženierkomunikāciju izvietojumu precizēs būvprojektā.  
 
 

 
Atbilstoši VAN, plānošanas dokumentos, tostarp, detālplānojumos pēc nepieciešamības ir nosakāmas 
teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Detālplānojumā šādā statusā ir noteiktas Publiskās ārtelpas joslas 
teritorijas (TIN11).  Publiskās ārtelpas joslu teritorijas ir noteiktas kā no apbūves brīvas teritorijas 
galveno iekškvartāla savienojumu nodrošināšanai. Publiskās ārtelpas joslas paredzēta kā labiekārtotas 
zonas atbilstoši apvienotās satiksmes telpas  principiem, bez fiziskiem šķēršļiem, gājēju un transporta 
plūsmu organizēšanai izmantojot dažādus ielu ieseguma materiālus, labiekārtojuma un vides dizaina 
elementus. Publiskās ārtelpas joslu teritorijas  paredzētas prioritāri piekļuvei, t.sk. gājēju un 
velosipēdistu kustības nodrošināšanai; tās atļauts izmantot  arī inženierkomunikāciju izbūvei, piekļuvei  
teritorijai un ēkām operatīvajam, apkalpes un  teritorijas iedzīvotāju autotransportam, kā arī 
transportlīdzekļu novietņu ierīkošanai, nodrošinot gājēju plūsmām atbilstošu brīvtelpu, ja nepieciešams, 
nodalot no gājēju satiksmes telpas  ar  stādījumu grupām, labiekārtojuma  vai vides dizaina elementiem. 
Publiskās ārtelpas joslu principiālais izvietojums un minimālais platums ir noteikts Grafiskās daļas kartē 
“Teritorijas funkcionālais zonējums”. Labiekārtojumā un apstādījumu risinājumus precizē būvprojektā. 
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2.6 Teritorijas izmantošanas aprobežojumi un aizsargjoslas.  

 
Aizsargjoslas detālplānojuma teritorijā ir noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma un teritorijas 
plānojuma prasībām. Esošās aizsargjoslas atbilstoši mēroga noteiktībai ir grafiski attēlotas Grafiskās 
daļas kartē “Teritorijas esošās izmantošanas aprobežojumi” . Plānotā aizsargjoslas u.c. teritorijas 
izmantošanas aprobežojumi  - kartē  “Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums un galvenie 
teritorijas izmantošanas aprobežojumi ”. 
 
Jaunbūvējamo un pārbūvējamo inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās 
projektēšanas gaitā atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam, saskaņā ar būvprojektu un 
izpilduzmērījumiem  
 
Aizsargjoslu teritorijās ievēro Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus. 
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2.7 Zemesvienību  veidošanas principi un adresācijas priekšlikumi 
 
Detālplānojuma risinājumi paredz realizēt esošās zemes vienības sadali atbilstoši detālplānojuma 
risinājumos izstrādātajam zemes vienības sadales priekšlikumam saskaņā ar grafiskās daļas karti “Zemes 
robežu pārkārtošanas priekšlikums”. Plānoto teritorijas attīstību un apbūvi ir paredzēts realizēt pa 
kārtām.  Lai  nodrošinātu plānotās apbūves arhitektoniski telpiskās vides vienotu un harmonisku 
attīstību, atsevišķo kārtu būvprojekti tiks izstrādāti vadoties no izstrādātās vienotās teritorijas attīstības 
koncepcijas un atbilstoši detālplānojuma risinājumiem. 
 
Zemes ierīcību un jaunu zemes vienību veidošanu detālplānojuma teritorijā atļauts realizēt pa kārtām. 
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi" apbūvei 
paredzētajai zemes vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai, bet ielai pēc tās izbūves piešķir 
nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. Ir 
priekšlikums plānotajai ielai piešķirt nosaukumu – Trebū iela. Atdalītajām zemes vienībām priekšlikums 
piešķirt adreses numerāciju virzienā no Kupriču ielas. 

 

 

 
58.attēls.  

Esošās zemes vienības robežas  
59.attēls.  

Plānotās zemes vienības, adresācijas priekšlikums 
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2.8 Inženierinfrastruktūras attīstība 

Daļu no esošajām inženierkomunikācijām detālplānojuma teritorijā plānots demontēt un izbūvēt no 
jauna, ņemot vērā detālplānojumā izstrādātās inženierkomunikāciju attīstības shēmas un plānotās 
apbūves attīstību. Demontējamie tīkli un objekti, kā arī konkrētas plānoto inženierapgādes tīklu 
pieslēgumu vietas pie esošajiem centralizētās apgādes tīkliem ir norādītas detālplānojuma grafiskās 
daļas lapā “Savietotais inženiertīklu plāns un vertikālais plānojums”, tostarp ņemot vērā izstrādātos 
1.kārtas un 2.kārtas būvprojektus un to ietvaros projektētos inženierapgādes risinājumus, kas precizēti  
atbilstoši institūciju tehniskajiem noteikumiem.   

Detālplānojuma īstenošanai inženierkomunikācijas ir paredzēts izbūvēt ielu teritorijās starp ielu 
sarkanajām līnijām, plānotajos inženierkomunikāciju koridoros un publiskās ārtelpas  joslās (TIN 11), kā 
arī Dabas un apstādījumu teritorijās (ja nepieciešams), saskaņa ar grafiskās daļas kartēm “Teritorijas 
funkcionālais zonējums”, “Zemes robežu pārkārtošanas risinājums  un galvenie teritorijas izmantošanas 
aprobežojumi”, “Šķērsprofili”. Pamatprasības ietvertas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
(TIAN)  2.2. un 5.sadaļā. Risinājumi precizējami būvprojektēšanas procesā, konkrēto būvprojektu 
sastāvā, atbilstoši  institūciju tehniskajiem noteikumiem. Veicot ēku projektēšanu un būvniecību un 
būvējot jaunas inženierkomunikācijas tiks ievēroti  noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 
„Inženiertīklu izvietojums”, Aizsargjoslu likuma u.c.  katra konkrētā komunikācijas veida izbūvei saistošo 
normatīvo aktu prasības. 

 
2.8.1 Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija 
 
Detālplānojuma ūdens apgādes un sadzīves kanalizācijas risinājumu izstrādei tika saņemti SIA „Rīgas 
Ūdens” 30.06.2015. nosacījumi nr. TI-7.9/1067, kurā sniegta informācija par teritorijas tiešā tuvumā 
esošajiem ūdensvadiem un sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas vadiem. 21.01.2016. tika 
pieprasīti un saņemti papildus nosacījumi detālplānojuma izstrādei Nr. TI-5.2.7/61, kuros SIA „Rīgas 
Ūdens” atbalstīja iesniegtos ūdensapgādes sistēmas priekšlikumus ārējās ugunsdzēsības nodrošināšanai 
no pilsētas ūdensvada tīkla. Ņemot vērā 30.06.2015. izsniegto nosacījumu derīguma termiņu, 
22.06.2016. tika pieprasīti un saņemti atkārtoti nosacījumi detālplānojuma izstrādei Nr. TI-7.9/1034.   
 
Ūdensapgāde 
 
Dzeramā ūdens apgādi Rīgas pilsētā  nodrošina uzņēmums SIA „Rīgas Ūdens”.  Detālplānojuma teritorijā 
un tai pieguļošajās ielā ir izbūvēti SIA “Rīgas ūdens” pārziņā esošie pilsētas centralizētās ūdensapgādes 
tīkli (skat. 60.attēlu).  Detālplānojuma teritorijas ziemeļu malu šķērso DN200mm kvartāla ūdensvads un 
DN 200 mm ūdensvads ar pievadiem ir izbūvēts arī detālplānojuma teritorijai pieguļošajās Lubānas un 
Kupriču ielās.  Detālplānojuma teritorijā iebūvēti arī DN100/50 un DN200 abonementu ūdensvadi. 
Abonementu ūdensvadus, kuru piederība un izmantošana nav zināma, plānots likvidēt, saglabājot 
detālplānojuma teritorijā tikai vieno no esošajiem abonentu ūdensvadiem, t.i., DN200 mm ūdensvadu, 
kas nodrošina ūdensapgādi kaimiņos esošajai zemes vienībai 0100 121 2889. Minēto ūdensvadu nav 
paredzēts izmantot detālplānojuma teritorijas ūdensapgādes nodrošināšanai.  
 
Dzeramā ūdens patēriņu konkrētām dzīvojamām un publiskām ēkām nosaka saskaņā ar būvnormatīvu 
LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” un LBN 222-15 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un 
būves”. Sadzīves ūdensapgādes patēriņš aplēsts balstoties uz izstrādāto detālplānojuma teritorijas 
attīstības koncepciju, kas paredz sekojošus patērētāju tipus- daudzstāvu dzīvojamās ēkas; 
administratīvās ēkas, biroji un ofisi; tirdzniecības un pakalpojumu objekti; auto stāvvietas. Atbilstoši 
attīstības koncepcijā paredzētajām izbūves apbūves platībām, veikts aprēķins par teritorijā plānoto 
iedzīvotāju un strādājošo skaitu, atbilstoši kam aplēsts, ka vidējais ūdens patēriņš no detālplānojuma 
teritorijas būs aptuveni 584m3/d. (skat. tabulu).  
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7.tabula. Plānotais kopējais dzeramā ūdens patēriņš 
Iedzīvotāju / 
darbinieku 

skaits 

Vidējais 
diennakts 
patēriņš, 

m3/d 

Diennakts 
nevienmērības 

koeficients, max 

Maksimālais 
diennakts 

patēriņš, m3/d 

alfa 
max 

beta 
max 

Stundas 
nevienmērības 

koeficients, max 

3247 / 45  487 1,2 584,4 1,2 1,1 1,32 

 

 
60.attēls. Ūdensapgādes attīstības  principiālā shēma 
 
Saskaņā ar LBN 222-15 noteikumiem vienlaicīgo ugunsgrēku skaits pieņemts- 1 (iedzīvotāju skaits līdz 
5000 cilv.).   
Ārējo ugunsdzēsības ūdensvada diametru, sacilpojumu un hidrantu skaitu jāparedz ēku un būvju 
būvprojekta ietvaros, ņemot vērā ēku nozīmi, būvapjomu, ēku izvietojumu zemes gabalā,  atbilstoši 
būvnormatīva LBN 222–15 „Ūdensapgādes būves”, kas ir apstiprināts ar Ministru kabineta 30.06.2015. 
noteikumiem Nr.326, ņemot vērā maksimālo ūdens patēriņu ārējai un iekšējai ugunsdzēšanai. 
Ugunsdzēsības hidrantus izvietot saskaņā ar LBN 222-15  prasībām, atkarībā no projektējamo ēku un 
būvju ugunsdrošības pakāpes, pieejamus ugunsdzēsības tehnikai. Ūdensvada ugunsdzēsības hidrantus 
gar autoceļiem jāizbūvē ne tālāk par 2,5 m no brauktuves malas, bet ne tuvāk par 10 m no ēku un būvju 
sienām. Attālumus starp ugunsdzēsības hidrantiem aprēķina, ņemot vērā kopējo ūdens patēriņa 
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intensitāti ugunsgrēka dzēšanai un uzstādāmā hidranta tipa ūdens padeves spēju. Ūdensvada 
ugunsdzēsības hidrantus atļauts ierīkot arī uz ielas braucamās daļas. Detālplānojuma risinājumi paredz 
ierīkot jaunus ugunsdzēsības hidrantus detālplānojuma teritorijā. 
 
Detālplānojuma teritorijas ūdensapgādes risinājumu nodrošināšanai, detālplānojuma  īstenošanas 
pirmajā kārtā paredzēts izbūvēt sacilpotu DN 200 mm kvartāla ūdensvadu, veidojot pieslēgumu 
esošajam ūdens apgādes tīklam Kupriču ielā un kvartāla ūdensvada tīklam zemes vienības ziemeļu daļā. 
Sacilpoto ūdensvadu, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās un inženierkomunikāciju koridorā, pēc 
nodošanas ekspluatācijā plānots nodot SIA “Rīgas ūdens” īpašumā. Plānoto zemes vienību ietvaros, 
atbilstoši detālplānojuma īstenošanas kārtām,  paredzēts izbūvēt abonenta ūdensvadus, to pieslēgumus 
paredzot pie plānotā kvartāla ūdensvada, pēc tā izbūves.   
 
Atbilstoši LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”, detālplānojuma teritorijā ugunsdzēsības prasību 
nodrošināšanai, maksimālais nepieciešamais ūdens patēriņš ir vismaz 30 l/s. Detālplānojuma ietvaros 
paredzētais ūdensapgādes risinājums nodrošina ugunsdzēsības prasību ievērošanu. Detālplānojuma 
risinājumi paredz ierīkot vismaz 4 jaunus ugunsdzēsības hidrantus detālplānojuma teritorijā.  
 
Plānotais ūdensapgādes risinājums detālplānojuma teritorijā, ietverot hidrantu izvietojumu,  iekļauts 
2.13. sadaļā “Detālplānojuma īstenošana”, shēmā “Ūdensapgāde”(66.attēls), kā arī kartēs “Savietotais 
inženiertīklu plāns” un “Šķērsprofili”.   
Komunikāciju izvietojums un pieslēgumu vietas, kā arī to izbūves secība precizējama būvprojektu 
izstrādes ietvaros, atbilstoši detālplānojuma teritorijas apbūves īstenošanas kārtām un kompetentās 
institūcijas  ( SIA “Rīgas Ūdens”) izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.  
 
Sadzīves kanalizācija 

Detālplānojuma teritorijai pieguļošajās ielās ir iebūvēts SIA „Rīgas ūdens” īpašumā esošs kanalizācijas 
notekūdeņu kolektors DN 1000 mm  Lubānas ielā un DN 400 mm- Kupriču ielā. Detālplānojuma 
teritorijas sadzīves notekūdeņus paredzēts novadīt esošajā kanalizācijas kolektorā Kupriču ielā, 
izbūvējot nepieciešamos savienojošos cauruļvadus detālplānojuma teritorijā plānotās ielas sarkanajās 
līnijās (skat. 61.attēlu). 

Maksimālais stundas ūdens patēriņš noteikts atbilstoši būvnormatīva LBN 222-15 aprēķina metodikai 
Detālplānojuma risinājumi paredz veidot dalīto notekūdeņu savākšanas sistēmas izbūvi, nodalot 
sadzīves notekūdeņu tīklu no lietus ūdens novadīšanas sistēmas. Pagalmu un iekškvartālu kanalizācijas 
tīklu notekūdeņu savākšanas apjomu nosaka atbilstoši būvnormatīvam LBN 221–15 „Ēku iekšējais 
ūdensvads un kanalizācija”. Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu apjoms aplēsts balstoties uz izstrādāto 
detālplānojuma teritorijas attīstības koncepciju, kas paredz sekojošus patērētāju tipus- daudzstāvu 
dzīvojamās ēkas; administratīvās ēkas, biroji un ofisi; tirdzniecības un pakalpojumu objekti. Atbilstoši 
attīstības koncepcijā paredzētajām izbūves apbūves platībām, veikts aprēķins par teritorijā plānoto 
iedzīvotāju un strādājošo skaitu, atbilstoši kam aplēsts, ka vidējais notekūdeņu apjoms no 
detālplānojuma teritorijas būs aptuveni 487 m3/d. (skat. 8.tabulu).  

 
Sadzīves kanalizācijas tīklu  attīstības risinājums detālplānojuma teritorijā iekļauts 2.13. sadaļā 
“Detālplānojuma īstenošana”, shēmā “Sadzīves kanalizācija” (67.attēls), kā arī kartēs “Savietotais 
inženiertīklu plāns” un “Šķērsprofili”.   
 
Komunikāciju izvietojums un pieslēgumu vietas, kā arī to izbūves secība precizējama būvprojektu 
izstrādes ietvaros, atbilstoši detālplānojuma teritorijas apbūves īstenošanas kārtām un kompetentās 
iestādes  (SIA “Rīgas Ūdens” ) tehniskajiem noteikumiem.  
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61.attēls. Sadzīves kanalizācijas attīstības principiālā shēma 

8.tabula. Plānotais kopējais notekūdeņu daudzums 

 

 
 

 

Iedzīvotāju / 
darbinieku 

skaits 

Vidējā 
diennakts 

pietece, m3/d 

Vidējā 
diennakts 
pietece,      

l/s 

Maksimālais 
pieteces 

koeficients 

Maksimālā 
pietece,      

l/s 

Maksimālā 
pietece,      

m3/h 

3247 / 45  487 5,6 2,5 14 50 
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2.8.2 Lietus ūdens kanalizācija   

Detālplānojuma teritorijas apkārtnē ir nodrošināta dalītā lietus un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu 
savākšana, kuru nodrošina RD Satiksmes departamenta pārziņā esošie lietus ūdens savākšanas tīkli.  
Detālplānojuma teritorijai piegulošajā Kupriču ielā ir ieguldīts DN600 mm lietus ūdeņu kanalizācijas 
vads, kurš ir savienots ar DN 800 mm lietus ūdens kanalizācijas vadu Lubānas ielā (skat. 62.attēlu). 

 
62.attēls. Lietus kanalizācijas  attīstības principiālā shēma 

Atbilstoši Rīgas Domes Satiksmes departamenta 11.10.2016. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.DS-16-
2841-nd, centralizētajā lietus ūdeņu savākšanas sistēmā novadāmais lietus ūdens daudzums no 
detālplānojuma teritorijas pieļaujams 20l/s.  Iekškvartālos lietusūdeņi no ēkām  ir infiltrējami augsnē. 

Detālplānojuma izstrādei 14.07.2015. tika saņemti Rīgas domes Satiksmes departamenta nosacījumi Nr. 
DS-15-1594-nd. Atbilstoši nosacījumiem, virsmas un drenāžas ūdeņu novadīšanai izstrādājama daļēji 
slēgta sistēma ar pieslēgumu objektam pieguļošo ielu lietus kanalizācijas sistēmai. Detālplānojuma 
izstrādei 27.07.2015. tika saņemti arī VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales 
reģiona meliorācijas nodaļas nosacījumi nr. 12-2/944, kuros ir sniegta informācija, ka pēc meliorācijas 
kadastra datiem zemes gabals nav drenēts ar segtajām meliorācijas sistēmām.   

Teritorijas lietus un drenāžas ūdeņu novadīšanai, detālplānojuma risinājumi paredz plānotās ielas 
sarkano līniju robežās izbūvēt kvartāla lietus ūdeņu savākšanas vadu, kas, savukārt, nodrošinās lietus 
ūdeņu novadīšanu no detālplānojuma teritorijas plānotajām zemes vienībām līdz lietus ūdeņu 
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savākšanas kolektoram Kupriču ielā. (skat. inženierkomunikāciju shēmu  2.13. sadaļas 68.attēlā “Lietus 
kanalizācija” un kartes  “Savietotais inženiertīklu plāns” un “Šķērsprofili”.) Sarkano līniju ietvaros 
izbūvētais lietus ūdeņu kanalizācijas tīkls, līdz ar izbūvēto transporta būvi un attiecīgo zemes 
vienības platību sarkano līniju ietvaros, var tikt nodots Rīgas domes īpašumā.   

Attīstot detālplānojuma teritorijas rietumu daļu, kā arī izbūvējot plānotās ielas savienojumu ar Ulbrokas 
ielu, daļu no  lietus ūdeņiem ir iespējams novadīt Ulbrokas ielā esošajā lietus kanalizācijas kolektorā. 
Minētais risinājums izstrādājams tālākajā būvprojektēšanas gaitā, līdz ar brauktuves izbūvi zemes 
vienībā Nr.0100 121 2711,  panākot vienošanos ar kaimiņos esošās zemes vienības īpašniekiem.  

Būvprojekta izstrādes gaitā nepieciešams precīzi noteikt lietus ūdens daudzumu, kurš tiks novadīts 
esošajos lietus kanalizācijas kolektoros, nodrošinot maksimālas ieplūdes nepārsniegšanu. Lietus ūdeņu 
apjoma samazināšanai, daļa no lietus ūdeņiem (t.sk. no ēku jumtiem) tiks infiltrēti augsnē, izmantojot 
plānotās apstādījumu teritorijas un iekšpagalmu apzaļumotās teritorijas. Nepieciešamības gadījumā, 
būvprojektu izstrādes ietvaros ir paredzami risinājumi lietus ūdeņu uzkrāšanas risinājumiem, nodrošinot 
to pakāpenisku novadīšanu. Būvprojekta izstrādes ietvaros precizējams lietus ūdens plūsmu sadalījums 
un uzkrāšanas rezervuāru tilpums starp zemes gabaliem. Rezervuāru tilpums izvēlams atkarībā no 
nepieciešamās drošības pakāpes attiecībā uz paredzamo applūšanas risku intensīvu lietavu gadījumā.  
 
Lietus kanalizācijas tīklu  attīstības risinājums detālplānojuma teritorijā iekļauts 2.13. sadaļā 
“Detālplānojuma īstenošana”, shēmā “Lietus kanalizācija” (68.attēls), kā arī kartēs “Savietotais 
inženiertīklu plāns” un “Šķērsprofili”.   

Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu attīstība paredzēta pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma teritorijas 
apbūves īstenošanas kārtām.  Komunikāciju izvietojums un pieslēgumu vietas, kā arī to īstenošanas 
kārtas precizējamas būvprojektu izstrādes ietvaros, ņemot vērā kompetento iestāžu (RD Satiksmes 
departaments, RD Mājokļu un vides departaments) tehniskos noteikumus.  

Ņemot vērā detālplānojuma teritorijas hidroģeoloģisko stāvokli, īpaši meliorācijas sistēmas ierīkošanas 
darbi detālplānojuma teritorijā nav paredzēti. Nepieciešamības gadījumā ap ēku pamatiem var paredzēt 
drenāžas izbūvi, nodrošinot papildus aizsardzību ēku pamatu konstrukcijai.  

 Detālplānojuma grafiskās daļas plānā “Savietotais inženiertīklu plāns un vertikālais plānojums” 
norādītas plānotās iekškvartāla ielas un piebraucamo ceļu augstuma atzīmes. Detalizēts teritorijas 
vertikālā plānojuma projekts jāizstrādā būvprojekta ietvaros. 

 

2.8.3  Elektroapgāde un ielu apgaismojums 

Detālplānojuma izstrādei 10.07.2015. tika saņemti AS “Latvenergo” nosacījumi Nr. 01VD00-13/3560, 
kuru ietvaros AS “Sadales tīkls” izvirzīja detalizētus noteikumus. 

Tiek piedāvāts galveno piegādes līniju projekta teritorijai nodrošināt izveidojot tiešus pieslēgumus 
“Latvenergo” tīklam. Kopējā aprēķinātā maksimālā slodze detālplānojuma teritorijā var sasniegt ~5350 
kW, kas nosacīti sadalīta četrās apgādes zonās (~1140 kW; ~1750 kW; ~1460 kW; ~1000 kW). 

Veicot maksimālo slodžu aptuvenos aprēķinus detālplānojuma teritorijā ir pielietoti normatīvi kas 
noteikti gan Latvijas Valsts standartos, gan izmantojot citus starptautiski atzītus normatīvus. 
Elektroapgādes ārējo tīklu attīstības priekšlikumus, pēc attīstītāju pasūtījuma, ir izstrādājuši 
elektroapgādes speciālisti no SIA “Daina EL”. Detālplānojuma risinājumos daļēji ir izmantoti SIA “Daina 
EL” 2013./2014.gadā izstrādātā būvprojekta “Dzīvojamo un sabiedrisko ēku komplekss” Ulbrokas ielā 
b/n, Rīgā. Elektroapgādes ārējie tīkli” risinājumi, kā arī izstrādes stadijā esošo būvprojekta grozījumu 
risinājumi. 

 

 



Detālplānojums zemes vienībai  Ulbrokas ielā (kadastra apz. 0100 121 2879) 
Paskaidrojuma raksts 

 

SIA “Grupa93”, 2016.gads   53 
 

20/0.4kV elektroapgāde: 

Detālplānojuma teritorijā ir rezervēta vieta 0.4 kV un 20kV kabeļu līnijām. Plānotās apbūves 
elektroapgādei paredzēta vieta četru jaunu 20/0,42 kV transformatoru apakšstaciju izvietošanai, 
atsevišķo elektroapgādes zonu slodžu centrā, rezervējot nepieciešamās zemes gabala daļas. Plānots 
uzstādīt sekojošas transformatoru apakšstacijas: TA1 KTA 2x630; TA2 KTA 2x1000; TA3 KTA 2x1000; TA4 
KTA  2x630. Transformatoru apakšstaciju TA1, TA2, TA3 un TA4 izvietojumu un plānotās elektroapgādes 
zonu robežas skatīt. 48.attēlā. 

Transformatoru apakšstacijas plānots izvietot teritorijas publiskās ārtelpas daļā, plānotās ielas, 
piebraucamo ceļu un gājēju ceļu tiešā tuvumā, tādējādi nodrošinot brīvu pieeju apakšstacijām A/S 
„Sadales tīkls” elektrotīklu operatīvajam personālam, jebkurā diennakts laikā. Detālplānojuma 
teritorijas publiskās ārtepas daļas nožogošana nav paredzēta. 

Nepieciešamo inženiertīklu izvietojums iekškvartāla teritorijās risināms ēku un būvju būvprojektēšanas 
posmā. 

Elektroapgādes inženierbūvju un inženierkomunikāciju (tai skaitā to aizsargjoslu) izvietojums paredzēts 
pārsvarā zem gājēju ietvēm vai zaļumu joslām. Elektro sadales skapju un ievadsadaļņu novietošanas 
vietas jāparedz būvprojektā, kas izstrādājams saskaņā ar apbūves ēku kompleksa būvprojektu. 
Izstrādājot elektroapgādes projektu par transformatoru apakšstacijas novietošanu jāslēdz servitūta 
līgumu starp A/S „Sadales tīkls” un zemes īpašnieku. Zem ēku pamatiem kabeļa ieguldīšana nav atļauta.  

Ārējo elektrisko tīklu ierīkošanai tehniskā projekta stadijā iesniegt pieteikumu Lietotāja elektroapgādei 
jebkurā AS „Sadales tīkls” klientu konsultāciju centrā. 

Pirms elektriskā tīkla izbūves: a)dabā ar ģeodēzisko mērījumu palīdzību jābūt noteiktām un atzīmētām 
ielu sarkano līniju  un plānoto inženierkomunikāciju koridoru robežām. b) Jābūt veiktiem zemes 
planēšanas darbiem. 

Elektroapgāde tīklu  attīstības principiālais risinājums detālplānojuma teritorijā iekļauts 2.13. sadaļā 
“Detālplānojuma īstenošana”, shēmā “Elektroapgāde” (69.attēls).  

Ielu apgaismojums: 

Detālplānojuma izstrādei 16.06.2015. tika saņemti RPA “Rīgas gaisma” tehniskie noteikumi Nr.51/2015. 
Ņemot vērā 16.06.2015. izsniegto nosacījumu derīguma termiņu, 08.06.2016. un 29.06.2016. tika 
saņemti atkārtoti nosacījumi detālplānojuma izstrādei Nr. 178/2016 un 186/2016. 

Detālplānojuma teritorijas ielas, piebraucamo ceļu zonās un gar gājēju celiņu apstādījumu teritorijā ir 
paredzēta vieta apgaismojuma kabeļu līnijām. Teritorijas apgaismojumu paredzēts izvietot zem plānoto 
ietvju vai apstādījumu joslām. Detālplānojuma risinājumi paredz pārbūvēt esošās SIA „Rīgas gaisma” 
pārziņā esošās apgaismes līnijas gar Kupriču ielu, kā arī plāno izbūvēt jaunas gar detālplānojumā plānoto 
iekškvartāla ielu. Vietās, kur paredzēts ierīkot piebraucamos ceļus teritorijā, būvprojektā jāparedz esošo 
apgaismes kabeļu padziļināšanu līdz 1 m no iebrauktuvju zemes virsmas un aizsardzību ar divdaļīgām 
saliekamām plastmasas caurulēm A-110PS. 

Apgaismes elektroapgādes attīstības principiālais risinājums detālplānojuma teritorijā iekļauts 2.13. 
sadaļā “Detālplānojuma īstenošana”, shēmā “ Apgaismes elektroapgāde” (70.attēls).  

Visa veida elektroapgādes plānotās kabeļu izvietojuma zonas, nosakot kopēju kabeļu zonu 20 kV un 
0,4kV elektroapgādes kabeļu izvietošanai, kā arī ielu apgaismojuma līniju izvietojums noteikts 
plānojuma grafiskās daļas kartēs “Savietoto inženiertīklu plāns un vertikālais plānojums” un 
„Šķērsprofili”. Elektroapgādes tīklu attīstība paredzēta pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma teritorijas 
apbūves īstenošanas kārtām.  Komunikāciju izvietojums un pieslēgumu vietas, kā arī to īstenošanas 
kārtas precizējamas būvprojektēšanas procesā, ņemot vērā kompetento iestāžu ( AS “Sadales tīkls”, RPA 
“Rīgas gaisma”) tehniskos noteikumus. 
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2.8.4 Siltumapgāde  

Detālplānojuma izstrādei 25.06.2015. tika saņemti AS “Rīgas siltums” tehniskie noteikumi Nr.3260, 
sniedzot informāciju, ka detālplānojuma teritorijas ziemeļu daļā izvietoti kanālā esoši siltuma tīkli 
Dn350mm. Ņemot vērā 25.06.2015. izsniegto nosacījumu derīguma termiņu, 14.06.2016. tika saņemti 
atkārtoti nosacījumi detālplānojuma izstrādei Nr. 2.2-4/3464.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, detālplānojuma risinājumi paredz plānoto apbūvi nodrošināt ar 
centralizēto siltumapgādi, izbūvējot pieslēgumu esošajam  “Rīgas siltums” siltumtīklam   un izbūvējot 
lokālos siltumtīklus atbilstoši attīstības ieceres  apbūves īstenošanas kārtām. 

   
63. attēls. Principiālā siltumapgādes attīstības shēma 

Siltumapgādes ārējo tīklu attīstības priekšlikumus, pēc attīstītāju pasūtījuma, ir izstrādājuši 
siltumapgādes speciālisti no SIA “Būve un Forma”. Detālplānojuma risinājumos daļēji ir izmantoti SIA 
“Būve un Forma” 2014./2015.gadā izstrādātā būvprojekta “”Dzīvojamo un sabiedrisko ēku komplekss” 
Ulbrokas ielā b/n, Rīgā. Siltumapgādes ārējie tīkli” risinājumi, kā arī izstrādes stadijā esošo būvprojekta 
grozījumu risinājumi. Detālplānojuma teritorijā rezervēta vieta jaunu siltumapgādes tīklu izbūvei 
atbilstoši minētā būvprojekta risinājumiem, kā arī gar plānoto ielu visā tās garumā.  
 
Siltumapgādes tīklu attīstība paredzēta pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma teritorijas apbūves 
īstenošanas kārtām.  Siltumapgādes tīklu  attīstības risinājums detālplānojuma teritorijā iekļauts 2.13. 
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sadaļā “Detālplānojuma īstenošana”, shēmā “Siltumapgāde” (71.attēls), kā arī kartēs “Savietotais 
inženiertīklu plāns” un “Šķērsprofili”.   

Centralizētai siltumapgādes sistēmai pievienoto ēku apkures sistēmas jāaprīko ar siltuma automātiskās 
regulēšanas un uzskaites ierīcēm. 

Ēku būvprojekti izstrādājami saskaņā ar LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 
(spēkā no 20.06.2015.).  

Komunikāciju izvietojums un pieslēgumu vietas, kā arī to īstenošanas kārtas precizējamas būvprojektu 
izstrādes ietvaros. Konkrēti tehniskie noteikumi siltumtīklu projektēšanai un tālākai izbūvei 
detālplānojuma teritorijā jāsaņem A/S “Rīgas siltums” noteiktajā kārtībā. 

2.8.5 Gāzes apgāde 

Detālplānojuma izstrādei 08.07.2015. tika saņemti AS “Latvijas gāze” nosacījumi detālplānojuma 
izstrādei Nr.27.4-2/2424, sniedzot informāciju, ka detālplānojuma teritorijā atrodas sadales gāzes vads 
ar spiedienu līdz 0,6 MPa.  

 
64.attēls. Gāzes apgādes  principiālā shēma 

Detālplānojuma teritorijas attīstītāji šobrīd neplāno teritoriju nodrošināt ar gāzapgādi, līdz ar to arī nav 
pieprasīti tehniskie noteikumi būvprojektēšanai un netiek izstrādāti detalizētāki priekšlikumi. Izstrādes 
stadijā esošo būvprojektu ietvaros nav paredzēta teritorijas gāzapgāde. Teritorijas siltumapgāde tiks 
nodrošināta no pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas.  
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Ņemot vērā minēto, 17.05.2016. tika nosūtīts lūgums AS “Latvijas gāze” pārskatīt 08.07.2015. izsniegtos 
nosacījumu detālplānojuma izstrādei. 20.06.2016. tika saņemta atbilde no AS “Latvijas gāze”, atstājot 
spēkā 08.07.2015. izsniegtos nosacījumus. Līdz ar to detālplānojuma risinājumos ir iekļautas izvirzītās 
prasības, paredzot iespēju nākotnē, ja nepieciešams, izbūvēt vidējā spiediena gāzes vadu plānotās ielas 
šķērsprofilā, tam rezervējot nepieciešamo zonu plānotajā ielas šķērsprofilā, ar plānotu pieslēgumu pie 
esošā gāzes vada Kupriču ielā. Esošais gāzes vads, kas šķērso detālplānojuma teritorijas apstādījumu 
daļu pie Lubānas ielas, tiek saglabāts. 
 
Risinājums iekļauts grafiskās daļas kartēs “Savietotais inženiertīklu plāns” un “Šķērsprofili”.  
Komunikāciju izvietojums un pieslēgumu vietas precizējama būvprojektu izstrādes ietvaros, 
atbilstoši kompetentās iestādes  - AS “Latvijas gāze” tehniskajiem nosacījumiem.  

2.8.6 Elektronisko sakaru tīkli  

Detālplānojuma izstrādei 18.06.2015. tika saņemti SIA “Lattelecom” nosacījumi Nr.36-18/2209/2389, 
08.07.2015. tika saņemti SIA “LMT” nosacījumi detālplānojuma izstrādei Nr.989/ZN. VAS “Latvijas Valsts 
radio un televīzijas centrs” 18.06.2015.vēstulē Nr.30.04-01/15/00/988 norādīja, ka neizvirza 
nosacījumus detālplānojuma izstrādei. 

Detālplānojuma teritorijas plānotās ielas šķērsprofilā ir rezervēta vieta sakaru kabeļu kanalizācijai, kā arī 
optisko kabeļu kanalizācijai. Detālplānojuma teritorijā ir plānots izbūvēt kopējo sakaru kanalizāciju, 
paredzot iespēju izbūvēt dažādu elektronisko sakaru tīklu operatoru sakaru kabeļus. Detālplānojuma 
risinājumi paredz tiešu pieslēgumu pie esošās SIA „Lattelecom” sakaru kabeļu kanalizācijas Kupriču ielā, 
kā arī rezervē vietu kopējai sakaru kanalizācijai. 

Veicot ēku tehnisko projektēšanu, paredzēta vieta kabeļu kanalizācijas ievadiem no esošā kabeļu tīkla 
līdz katrai ēkai, ņemot vērā plānotos inženierkomunikāciju koridorus katrā zemesgabalā. Saskaņā ar 
plānoto ceļu tīklu tiek nodrošināta iespēja realizēt kabeļu kanalizācijas ievadu izbūvi katram klientam 
atsevišķi, no projektējamās kabeļu kanalizācijas līdz katrai plānotajai ēkai. Kabeļu šķērsojumu vietās tos 
aizsargāt ar cauruli. Konkrētu objektu atrašanās vietas precizējamas izstrādājot elektronisko sakaru tīklu 
būvprojektu. 

Ēku iekšējos telekomunikāciju tīklus izbūvēt pēc nepieciešamības, no rezervētās vietas (sadales punkta), 
ievērojot valsts normatīvos aktus un „Eiropas standarta EN 50173_1 2002” tehniskās prasības. 
 
Sakaru apgādes tīklu attīstība paredzēta pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma teritorijas apbūves 
īstenošanas kārtām.  Sakaru apgādes attīstības risinājums detālplānojuma teritorijā iekļauts 2.13. 
sadaļā “Detālplānojuma īstenošana”, shēmā “Sakaru apgāde” (72.attēls), kā arī kartēs “Savietotais 
inženiertīklu plāns” un “Šķērsprofili”.  Komunikāciju izvietojums un pieslēgumu vietas, kā arī to 
īstenošanas kārtas precizējamas būvprojektēšanas procesā, ņemot vērā kompetentās iestāžu ( SIA 
“Lattelecom”  u.c. elektronisko sakaru komunikāciju turētāji) tehniskos noteikumus. 
 
2.9 Ēku energoefektivitāte 

No 09.01.2013. Latvijā spēkā ir “Ēku energoefektivitātes likums”, kur mērķis ir veicināt energoresursu 
racionālu izmantošanu, uzlabojot ēku energoefektivitāti, kā arī informējot sabiedrību par ēku enerģijas 
patēriņu.  

Likums nosaka, ka projektējot ēkas, izvērtē iespēju tajās izmantot šādas augstas efektivitātes sistēmas: 
1) decentralizētas energoapgādes sistēmas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus; 
2) sistēmas, kurās izmanto koģenerāciju vienlaicīgai siltumenerģijas un elektroenerģijas vai mehāniskās 
enerģijas ražošanai; 
3) sistēmas, kurās izmanto siltumsūkņus, kas, mainot siltuma dabisko plūsmu, pārvada siltumu no 
dabiskās vides uz ēkām vai ēku inženiertehniskajām sistēmām; 
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4) centralizētas siltumapgādes vai centralizētas dzesēšanas sistēmas, īpaši tādas, kurās izmanto 
atjaunojamos energoresursus un kuras, pievadot enerģiju no centrālā enerģijas ražošanas avota, 
izmantojamas vairākām ēkām vai teritorijām. 

Spēkā esošie Ministru kabineta 09.07.2013. noteikumi Nr.383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 
nosaka ēku energosertifikācijas kārtību un ēku energoefektivitātes klases. Atbilstoši noteikumu 
5.punktam ēkas energosertifikātu sagatavo ekspluatācijā esošām ēkām un to daļām saskaņā ar šo 
noteikumu 1.pielikumu, bet ēkas pagaidu energosertifikātu – projektējamām ēkām (jaunbūvēm, 
pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām) un to daļām (jaunbūvē, pārbūvējamā vai atjaunojamā ēkā) 
saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.  

Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis jaunbūvēm noteikts šo noteikumu 5. pielikumā, 
ņemot vērā ēkas būvniecības ieceres apstiprināšanas dienu. Līdz 2018.gada 31.decembrim 
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis 
(energoefektivitātes novērtējums apkurei jaunbūvēm) nedrīkst pārsniegt ≤ 60 kWh/m2 gadā.  

Ēku energoefektivitātes salīdzinošo vērtēšanas sistēmu veido ēkas energoefektivitātes rādītāji, kas 
raksturo apkures patēriņa salīdzinājumu, ko attēlo salīdzinošajā vērtēšanas skalā saskaņā ar noteikumu 
4. pielikumu. Dzīvojamām ēkām ir noteiktas A-F klases, no kurām šobrīd ieteicams piemērot C klasi – 
energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 60 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 80 kWh 
uz kvadrātmetru gadā. Ēku energoefektivitātes minimālo pieļaujamo līmeni (klasi) jaunbūvēm 
nepiemēro, ja šo prasību piemērošana nav tehniski vai funkcionāli iespējama vai ja izmaksu un 
ieguvumu analīze par attiecīgās ēkas kalpošanas laiku norāda uz zaudējumiem. 

Konkrētā energoefektivitātes vērtība tiks iegūta, pieskaņojot būvkonstrukciju un sistēmu 
raksturlielumus normatīva prasībām būvprojekta detalizētas izstrādes gaitā. 

 
2.10 Civilā aizsardzība un ugunsdrošība 

Civilās aizsardzības likuma (spēkā no 01.01.2007.) mērķis ir radīt civilās aizsardzības sistēmu katastrofu 
pārvaldīšanai, nodrošinot tās darbības tiesiskos un organizatoriskos pamatus cilvēku, īpašuma un vides 
aizsardzībai katastrofu gadījumos un pastāvot katastrofas draudiem. 

Civilās aizsardzības pasākumus, apzinot iespējamos apdraudējumus, paredz: 

1) Valsts civilās aizsardzības plānā; 

2) pašvaldības civilās aizsardzības plānā; 

3) komersanta objekta civilās aizsardzības plānā, ja komersanta objekts ir paaugstinātas bīstamības 
objekts vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku. Ja vairāki komersanti atrodas vienā ēkā, civilās 
aizsardzības plānu izstrādā katrs komersants, kurš atbilst minētajiem nosacījumiem; 

4) iestādes civilās aizsardzības plānā, ja iestāde ir paaugstinātas bīstamības objekts vai tajā var atrasties 
vairāk nekā 50 cilvēku. Ja vairākas iestādes atrodas vienā ēkā, civilās aizsardzības plānu izstrādā katra 
iestāde, kura atbilst minētajiem nosacījumiem. 

Pašvaldību, komersantu un iestāžu civilās aizsardzības plānu struktūru, izstrādāšanas un apstiprināšanas 
kārtību nosaka Ministru kabinets. Detālplānojuma teritorijā nav plānots attīstīt paaugstinātas 
bīstamības objektus, līdz ar to detālplānojuma teritorijā ir jāievēro pašvaldības civilās aizsardzības plānā 
noteiktais. 

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības (turpmāk - CA) plāns izstrādāts atbilstoši 05.10.2006 Latvijas 
Republikas Civilās aizsardzības likuma un 26.06.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.423 „Pašvaldības, 
komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība” 
prasībām 2010.gadā. 

Saskaņā ar saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.326 ”Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" noteikumiem vienlaicīgo ugunsgrēku skaits 
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detālplānojuma teritorijā ir pieņemts - 1 (iedzīvotāju skaits līdz 5000 cilv.). Nepieciešamo ūdeni ārējai un 
iekšējai ugunsdzēsībai paredzēts nodrošināt no centralizētās ūdensapgādes tīkla, izbūvējot 
nepieciešamos ugunsdzēsības hidrantus plānotās ielas un apbūves teritorijā, kā arī ēku iekšējās 
ugunsdzēsības sistēmas. Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai jāapzīmē 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 2.06.2015. noteikumiem Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”. 

 
2.11 Detālplānojuma risinājumu ietekmes izvērtējums uz blakus esošajām teritorijām un tā 

pamatojums 

Detālplānojuma risinājumi paredz iepriekš neapbūvētas un šobrīd atbilstoši atļautajai izmantošanai 
neizmantotas teritorijas apbūvi un labiekārtošanu, kas nākotnē kļūs par daļu no esošās Pļavnieku 
apkaimes dzīvojamā rajona. Teritorijā plānots izbūvēt gan nepieciešamo inženierapgādi, gan 
piebraucamos ceļus, kā arī plaši sazarotu gājēju un velosipēdistu celiņu tīklu, kas uzlabos iespējas 
esošajiem un jaunajiem kvartāla iedzīvotājiem pārvietoties iekškvartāla teritorijās. Plānotā 
labiekārtojuma un apstādījumu struktūra palielinās esošo koku un apstādījumu teritoriju īpatsvaru un 
labiekārtojuma līmeni detālplānojuma teritorijā. Teritorija ir plānota ar mērķi harmoniski iekļauties 
apkārtējā vidē un esošajā apbūves struktūrā, kurā dominē esoša daudzstāvu dzīvojamā apbūve. 

Īstermiņā, īpaši atsevišķu objektu būvniecības laikā, var prognozēt īslaicīgu paaugstinātu trokšņa līmeni 
un celtniecības putekļu klātbūtni, kas var rasties atsevišķos būvniecības posmos. Tā kā galvenā piekļuve 
detālplānojuma teritorijai ir plānota no Kupriču ielas puses, tad gan ar objektu celtniecību saistītā 
transporta kustība, gan plānotā transporta kustība pēc objekta realizācijas netraucēs blakus esošo 
dzīvojamo ēku iedzīvotājus, kā arī nepalielinās satiksmes intensitāti šobrīd vienīgajā esošajā iekšvartāla 
ielā - Salnas ielā, ar kuru nav plānoti transporta infrastruktūras savienojumi.  

Nākotnē, pilsētai izbūvējot Kupriču ielas savienojumu ar Rembates ielu un Augusta Deglava ielu, tiks 
uzlabota satiksmes infrastruktūra apkaimē kopumā. Attīstot savienojumu ar Ulbrokas ielu, tiks uzlabota 
kopējā iekškvartāla savienojamība  ar Ulbrokas ielu.   Savienojuma īstenošanai risinājums jāsaskaņo ar 
zemes īpašnieku.  

Ēku insolācijas jautājums ir regulēts LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas", un tas nosaka:  

"Būvnormatīvs nosaka prasības, kādas ievēro projektējot jaunbūvējamas, atjaunojamas un 
pārbūvējamas dzīvojamās ēkas (daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un mazstāvu dzīvojamās 
ēkas), ciktāl tas nav pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem 
aktiem." 

"Dzīvojamo ēku būvprojektu risinājumos jānodrošina dzīvojamo telpu nepārtraukta insolācija vismaz 2,5 
stundas dienā laikposmā no 22.marta līdz 22.septembrim". 

“Šajos noteikumos noteiktās insolācijas prasības var neievērot, ja pašvaldība teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos ir noteikusi apbūves teritorijas, kurās ir īpaši sarežģīti pilsētbūvniecības apstākļi 
(kultūrvēsturiskā zona, pilsētas centra zona) un insolācijas rādītāji esošajās dzīvojamajās ēkās ir 
nepietiekami”. 

Insolācija ir viens no rādītājiem, kas ir jāievēro būvprojektēšanā, un to analizē pie konkrētu būvobjektu 
projektēšanas. Tā kā būtiskākie ierobežojumi ir dzīvojamo, izglītības un sociālo objektu izbūvei un 
insolācijas nodrošināšanai, tad projektējot detālplānojuma teritorijas apbūvi, projektētājam būs jāvērš 
uzmanība plānoto funkciju izvietojumam un būvju augstumam. Detālplānojuma risinājums pieļauj 
dažādus atļautos izmantošanas veidus ar atšķirīgiem ierobežojumiem attiecībā uz insolāciju. 
Detālplānojuma teritorijā pieļaujams projektēt jaunu apbūvi, ievērojot esošo vēsturiski izveidojušos 
insolāciju attiecībā pret esošajām dzīvojamām ēkām blakus zemesgabalos un to nepasliktinot. Ņemot 
vērā minēto, LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" prasības tiešā veidā nav piemērojamas detālplānojuma 
izstrādes līmenim, bet gan tikai ēku būvprojektēšanai. 
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Izstrādājot 1.projketēšanas kārtastehnisko projektu23  (izstrādājis SIA ‘’Projektēšanas birojs ARHIS’’, 
akceptēts 08.11.2007.g. ar reģ.nr.2752), kas paredz izbūvēt vienu 13 stāvu dzīvojamo ēku, divas 17 
stāvu dzīvojamās ēkas, bērnudārzu, pārdošanas biroju, sporta kiosku un komercplatības, būvprojekta 
ietvaros tika veikts insolācijas aprēķins. Plānotais daudzstāvu apbūves izvietojums nodrošina 
nepieciešamo normatīvu ievērošanu, t.sk. insolācijas prasības. Ņemot vērā minēto, kā arī 
detālplānojuma risinājumus, kas pārējā teritorijā neparedz izvietot ēkas augstākas par 9 stāviem, 
detālplānojumā netiek prognozēta būtiska ietekme uz blakus esošajām dzīvojamās apbūves teritorijām 
vai to insolāciju. 

Detālplānojuma ziemeļu daļā  (Salnas ielas dzīvojamo māju pusē) ir paredzēta  labiekārtota skvēra ~ 0,5  
ha platībā  izveide, ietverot  apstādījumus, celiņus, soliņus, bērnu rotaļu laukuma, sporta laukuma, 
aprīkojuma aktīvai  atpūtai  u.tml. (funkciononālā zona DA1)  labiekārtojuma ierīkošanu. Kvalitatīvi 
apstādījumi un koplietošanas gājēju un veloceliņi  ir ieplānoti  detālplānojuma teritoriju iekļaujošajā  
apstādījumu joslā (funkcionālā zona DA2)  

Ņemot vērā iepriekšminēto, detālplānojuma risinājumi ilgtermiņā atstās pozitīvu ietekmi uz blakus 
esošajām teritorijām, tās apbūvi un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

 
2.12 Priekšlikumi teritorijas apsaimniekošanai un ēku uzturēšanai 

Ņemot vērā, ka visa detālplānojuma teritorija ir privātīpašums, tad arī plānotās apbūves un 
detālplānojuma teritorijas apsaimniekošana turpmāk ir paredzēta pa privātīpašnieku līdzekļiem 
neatkarīgi no pašvaldības, organizējot plānotā apbūves kompleksa apsaimniekošanu. Ēku uzturēšana 
jāveic atbilstoši ēkas atsevišķo konstrukciju un apdares materiālu noteiktajam kalpošanas ilgumam, kā 
arī faktiskajam nolietojumam. Ēku īpašniekiem/apsaimniekotājiem jāuztur kārtībā ēku jumti, fasādes, 
ēku nesošās konstrukcijas u.c. elementi, nodrošinot to aizsardzību no ārējās vides ietekmes, kā arī 
jānodrošina ugunsdrošības noteikumu ievērošanu ēkās, neatkarīgi no to lietotāju statusa. 

Atsevišķi jārisina jautājums par plānoto maģistrālo inženierapgādes tīklu un būvju izbūvi un 
apsaimniekošanu detālplānojuma teritorijā, ja tās nepieciešamas citu teritoriju inženierapgādei ārpus 
detālplānojuma teritorijas.  Konkrēto inženierapgādes tīklu un būvju apsaimniekošanu nodrošina 
komunikāciju turētāji. 

Atbilstoši “Zemes pārvaldības likuma” 7.panta 2.daļai “…veidojot jaunas apbūves teritorijas, pirms 
teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai detālplānojuma apstiprināšanas vietējā pašvaldība un zemes 
īpašnieki vienojas par ielu būvniecībai to sarkanajās līnijās vai ceļu būvniecībai nepieciešamās zemes 
atsavināšanu vietējai pašvaldībai, kā arī par inženierbūvju būvniecību. Ja vienošanos par nepieciešamās 
zemes atsavināšanu panākt nav iespējams, vietējā pašvaldība apstiprina teritorijas plānojumu, 
lokālplānojumu vai detālplānojumu un uzsāk sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma 
piespiedu atsavināšanu.” 
Plānotās ielas turpmākā apsaimniekošana, pēc tās izbūves, var tikt realizēta atbilstoši vienam no diviem 
apsaimniekošanas variantiem, atkarībā no ielas īpašuma statusa: 
 1) ielas apsaimniekošanu veic pašvaldība pa pašvaldības līdzekļiem, sākot no brīža, kad izbūvētā 
iela  ir nodota pašvaldības īpašumā; 
 2) ielas apsaimniekošanu veic teritorijas un ēku apsaimniekotājs, atbilstoši savstarpēji 
noslēgtam  līgumam starp apsaimniekotāju un ielas zemesgabala īpašnieku/iem, par ielas 
zemesgabala  īpašnieka/u līdzekļiem.  

Plānoto servitūta ceļu / inženierkomunikāciju koridoru apsaimniekošanu, kā arī  apstādījumu joslas 
apsaimniekošanu katras konkrētā jaunizveidotās zemes vienības  robežās veic teritorijas un ēku 
apsaimniekotājs, atbilstoši savstarpēji noslēgtam līgumam starp apsaimniekotāju un zemesgabalu 
īpašniekiem kam noteiktais servitūta ceļš ir nepieciešams, par zemesgabalu īpašnieku līdzekļiem. 

 

                                                 
23 Detālplānojuma īstenošanas 10.kārta 
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Atkritumu apsaimniekošana 

Detālplānojuma īstenošanas gaitā, atsevišķo īstenošanas kārtu būvvprojektēšanas ietvaros ņem vērā 
RTIAN 3.12.sadaļas noteikumus un kompetentās iestādes (RD Mājokļu un vides departaments) 
tehniskos noteikumus. 

Saskaņā ar Rīgas domes Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem, detālplānojuma teritorijā 
ir paredzēts izbūvēt dalīto atkritumu savākšanas laukumu, kura sastāvā nepieciešams izvietot 7 
konteinerus: papīram, kartonam, stiklam un PET (nepieciešams 1 uz 250 – 500 iedzīvotājiem).  . Sadzīves 
atkritumu savākšanai katrs objekts jānodrošina ar atkritumu savākšanas un/vai šķirošanas konteineriem 
arī atsevišķi, un uzsākot objektu būvniecību, jānoslēdz līgums ar attiecīgo apsaimniekotāju par regulāru 
atkritumu izvešanu no objekta gan būvniecības, gan ekspluatācijas laikā. Konteineru konkrēto 
izvietojumu nosaka būvprojektēšanas procesā. 

 
2.13 Detālplānojuma īstenošana 

Detālplānojuma īstenošana jāveic saskaņā ar administratīvo līgumu, kas tiek noslēgts starp Rīgas 
pilsētas pašvaldību un detālplānojuma izstrādes ierosinātāju pēc detālplānojuma apstiprināšanas un 
spēkā stāšanās. Ņemot vērā, ka detālplānojuma teritorijā tika uzsākts būvniecības process vēl pirms 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanas, pēc detālplānojuma apstiprināšanas un spēkā stāšanās var 
turpināt uzsāktos būvniecības procesus atbilstoši būvprojektu risinājumiem un izdotajām būvatļaujām.  

Detālplānojumu paredzēts  
īstenot  pa kārtām – skat. 
65.attēlu.  
 
Inženierkomunikāciju 
izbūves iespējas  pa kārtām, 
atbilstoši kopējai teritorijas 
apbūves īstenošanas kārtām 
attēlotas tālāk - 66. – 
72.attēlos.  

 
Apbūves kārtas ir noteiktas 
pa teritorijas daļām,  ko 
norobežo plānotās zemes 
vienības robežas un  ar to 
funkcionāli saistītais 
jaunbūvējamās ielas posms, 
kas noteikts ar ielu 
sarkanajām līnijām. Apbūves 
kārtā ietilps arī  apbūves 
kārtas īstenošanai 
nepieciešamā 
inženiertehniskās apgādes 
infrastruktūra. 
 
 

65. attēls. Detālplānojuma  
teritorijas apbūves īstenošanas  
kārtas  
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Detālplānojuma īstenošanas kārtas atļauts sadalīt apakškārtās un būves kārtās, ņemot vērā uzsākto 
būvniecības procesu un izstrādātos un akceptētos būvprojektus, teritorijas nodrošinājumu ar 
inženiertehnisko apgādi un piebraucamajiem ceļiem.  
 
Teritorijas inženierizpēti un teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu veic pirms būvdarbu uzsākšanas 
vai līdztekus tai.  
 
Teritorijas turpmāko projektēšanu, inženierizpēti, inženiertehnisko sagatavošanu un zemes ierīcību  veic 
secīgi, pa  teritorijas daļām, nodrošinot projekta attīstību un tai atbilstoši pakāpenisku  infrastruktūras 
izveidi.  
 
Inženiertīklu izbūves secību papildus precizē  būvprojektēšanas procesā, ar katru inženiertīklu turētāju 
atsevišķi, ja nepieciešams. Ēku būvdarbus atļauts uzsākt pēc attiecīgās apbūves kārtas  funkcionēšanai 
nepieciešamās ielas posma, kas nodrošina satiksmi līdz pieslēgumam pilsētas ielai,  izbūves pilnā 
šķērsprofilā, kā arī inženierkomunikāciju izbūves vai līdztekus tai. 
 
Detālplānojuma īstenošanas 1.kārtā veic plānotās apbūves un jaunūvējamās  ielas posm izbūvi “1” 
apbūves kārtas ietvaros, kā arī plānotā ūdensvada sacilpojuma izbūvi, nepieciešamā sadzīves 
kanalizācijas vada izbūvi un pievienojums pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam, nepieciešamo 
lietuskanalizāciju, elektroapgādi un siltumapgādi, kā arī ar “1”, “2” un “4” apbūves kārtām 
saistīto/kopējo servitūtu ceļu / inženierkomunikāciju koridoru izbūvi. 

Nākošo būvniecības īstenošanas kārtu un apakškārtu secību, ja nepieciešams, precizē pēc 1.kārtas 
realizācijas. 

Realizējot plānotās ielas izbūvi pa kārtām, paredz īslaicīgas lietošanas autotransporta apgriešanās 
laukuma izbūve katrā kārtā, nodrošinot ielas pilnvērtīgu izmantošanu neatkarīgi no izbūvētās ielas 
garuma. 
 
Vienas detālplānojuma īstenošanas kārtas vai apakškārtas ietvaros plānoto atsevišķu dzīvojamo vai 
publiska rakstura ēku un būvju būvniecību atļauts īstenot jebkurā secībā un apjomā. Detālplānojuma 
teritorijas apkalpei nepieciešamos publiskos objektus – sabiedrisku iestādi, pirmskolas izglītības iestādi, 
mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu būvi u.c., atļauts realizēt neatkarīgi no noteiktās 
detālplānojuma īstenošanas kārtas vai apakškārtas konkrētajā kvartālā, zemesgabalam nodrošinot 
nepieciešamo inženiertehnisko apgādi un piebraucamo ceļu. 
 
Detalizēti nosacījumi detālplānojuma īstenošanai  ietverti TIAN 5.sadaļā.  
 
 
Inženierkomunikāciju izbūves iespējas  pa kārtām, atbilstoši kopējai teritorijas apbūves īstenošanas 
kārtām  skat. tālāk  66. – 72.attēlos.  
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66.attēls. Ūdensapgādes tīklu  izbūves principiālās shēma 
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67.attēls. Sadzīves kanalizācijas tīklu  izbūves principiālās shēma 
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68.attēls. Lietus kanalizācijas tīklu  izbūves principiālās shēma 
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69.attēls. Elektroapgādes  tīklu  izbūves principiālā shēma 
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70.attēls. Apgaismes tīklu  izbūves principiālā shēma 
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71.attēls. Siltumapgādes  tīklu  izbūves principiālā shēma 
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72.attēls. Sakaru apgādes  tīklu  izbūves principiālā shēma 

 


