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Rīgas pilsētas būvvalde 2019. gada 26. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu
Nr. BV-19-10422-nd „Par detālplānojuma zemes vienībās Radio ielā 1A, 
Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1, Rīgā 
(kadastra apzīmējums 0100 005 0037) nodošanu publiskajai apsprie-
šanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 12. augus-
ta līdz 8. septembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 27. augustā plkst. 17.30 Rīgas 
pilsētas būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, 3. stāva zālē (305. kabinets).

Ar detālplānojuma projektu līdz 2019. gada 8. septembrim var iepazīties:
 Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, 
darba dienās darba laikā (P., C. 9.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
 interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
 Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
 portālā www.geolatvija.lv;
 detālplānojuma teritorijā (izvietota planšete).

Atsauksmes līdz 2019. gada 8. septembrim iesniedzamas:
 visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, 
tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
 aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā 
„Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „Apsara”.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa93”.

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teri-
torijas plānotāju nodaļā, Amatu ielā 4, Rīgā (detālplānojuma izstrādes vadītāja Līga Beila, 
apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00.,
tel. 67012807, e-pasts liga.beila@riga.lv).

Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes 2017. gada 16. feb-
ruāra lēmumu Nr. BV-17-2191-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Radio 
ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1, Rīgā (kadastra apzī-
mējums 0100 005 0037) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja 
apstiprināšanu”.

 Kanālmalas apstādījumos starp 13. janvāra ielu un Krišjāņa Barona ielu pieļaujama 
koku retināšana;
 parka daļā starp 13. janvāra ielu un Krišjāņa Barona ielu izvērtējama sezonas kafej-
nīcu un īslaicīgas lietošanas būvju izvietošana;
 Pilsētas kanāla krastmalās pieļaujama labiekārtojuma attīstība saistībā ar šajā 
teritorijā atļautās ūdens izmantošanas nodrošināšanu, kā arī ainaviski izveidojamas 
kanālā ievadāmo lietusūdens virszemes noteču grīvas;
 Pilsētas kanāla krastmalās nav atļauta tādu ierīču un iekārtu (piemēram, reklāmas 
stendu, pasažieru uzņemšanas/izlaišanas konstrukciju, tauvošanās vietu u.c.) izvie-
tošana vai uzstādīšana, kuras arhitektoniski un/vai ainaviski neiederas parka „Kanāl-
malas apstādījumi” kultūrvēsturiskajā vidē;
 Pilsētas kanālu veido kā ainavisku ūdensceļu ar aktīvu rekreācijas funkciju un pub-
lisku atpūtas un kultūras pasākumu skatuvēm, radot atšķirīgas mezglu vietas ar 
unikālām funkcijām un telpisko lomu sadalījumu;
 Pilsētas kanāla akvatorijas samazināšana ir aizliegta.

Atbilstība Rīgas vēsturiskā centrā un tā aizsardzības zonas
teritorijas plānojumam

Detālplānojuma teritorijas izmantošanā piemēro Rīgas domes 2006. gada 7. februāra 
saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” pamatprasības. Būtiskākās detālplānojuma terito-
rijai attiecināmās prasības:

 parku saglabā kā noslēgtu apstādījumu joslu ap Vecrīgu, kā arī kā informatīvu un 
vizuālu saikni orientācijai Rīgas vēsturiskajā centrā;
 attīsta parka rekreatīvās un komunikatīvās funkcijas, nodrošinot ērtu, cirkulāru 
gājēju un velosipēdistu satiksmi starp parka daļām, izmantojot parka celiņus un 
tiltus pār Pilsētas kanālu;
 saglabā parka dendroloģisko vērtību un paaugstina kopējo ekoloģisko vērtību;

Detālplānojuma risinājums

Galvenais pamatprincips: detālplānojuma teritorijā iekļautajā parka daļā nepaplašina 
esošās un neizvieto jaunas būves, nesamazina apstādījumu un zaļās zonas īpatsvaru (šo 
nosacījumu attiecina arī uz vasaras sezonas kafejnīcu izvietošanu).

 Parka teritorijā aizliegta autotransporta kustība, izņemot parka apsaimniekošanas 
vajadzības.
 Saglabājams parka celiņu tīkls, respektējot parka vēsturisko plānojumu.
 Parka teritoriju uztur un izmanto parka funkcijām, saglabājot kanālmalas apstādī-
jumu vienotās kultūrvēsturiskās ainavas vērtību.
 Atjaunojot parka labiekārtojumu (soliņi, atkritumu urnas, apgaismojuma laternas, 
nožogojumi koku stumbru aizsardzībai pret bojāšanu u.tml.), tos atjauno atbilstoši 
vienotam dizainam detālplānojuma teritorijā un izvēloties mākslinieciski augstvērtī-
gus un funkcionāli atbilstošus vides dizaina elementus.
 Aizliegta kanālmalas apstādījumu vai tā daļu nožogošana. Aizliegums neattiecas 
uz atsevišķu koku stumbru nožogošanu aizsardzībai pret bojāšanu.
 Aizliegts mainīt reljefu.
 Saglabā autentisku kanāla akvatorijas konfigurāciju. Atļauta krastu stiprināšana 
atbilstoši Kanālmalas parka teritorijai vienota stila risinājumam.
 Ēkas aizliegts pārbūvēt, palielinot to apjomu.

Ēku funkcionēšanai nepieciešamajās (būvju novietņu) teritorijās atļauts ierīkot un izvie-
tot ēkas funkcionēšanai nepieciešamo apkalpes infrastruktūru un labiekārtojumu, t.sk. 
sezonas kafejnīcas teritorijās Nr. 1., 2. un 3. (skatīt attēlu „Teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana”), ievērojot sekojošus pamatnosacījumus:

 Nr. 1 (tējnīca) – atļauta apbūve un teritorijas izmantošana, saglabājot ēkas apjomu, 
funkciju, konstruktīvo un apdares materiālu veidus un arhitektonisko veidolu 
atbilstoši sākotnējā būvprojekta „Tējas terase” (akceptēts Rīgas pilsētas Būvvaldē 
14.07.2003., Nr. 1534) risinājumam;
 Nr. 2 (kafejnīca/bijušais dārznieka namiņš) – atļauta apbūve un teritorijas izmanto-
šana atbilstoši sākotnējā būvprojekta („Tūrisma un informācijas centrs”, akceptēts 
Rīgas pilsētas būvvaldē 31.03.2014., Nr. 288) arhitektoniskajam risinājumam;
 Nr. 3 (pazemes būves novietne) – atļauta pazemes būves izmantošana ar parka 
apsaimniekošanu saistītām vai citām publiskām funkcijām, kas nekonfliktē ar parka 
pamatfunkcijām. Aizliegts pārbūvēt, paplašinot būves apjomu un izbūvēt virsze-
mes daļas, izņemot konstrukcijas, kuras uzlabo pazemes telpu dabiskā apgaismoju-
ma iespējas, inženiertehnisko apgādi;
 Nr. 4 (tualete) – izmanto atbilstoši objekta izbūvē paredzētajai funkcijai (publiski 
pieejama tualete). Atļauta objekta pārbūve, t.sk. paplašināšana, ja tas pamatojams 
ar parka apsaimniekošanu saistītām funkcijām (piemēram, atpūtas telpa un/vai 
inventāra novietne parka apsaimniekošanas personāla vajadzībām);
 Nr. 5 (vēsturiskā inženierinfrastruktūras būve – sakaru torņa balstu teritorija) – 
teritoriju labiekārto, akcentējot vēsturiskās vietas nozīmi (uzstāda vietzīmi/informā-
cijas zīmi, ietverot ziņas par vecā torņa arhitektonisko risinājumu, vēsturiskajiem 
notikumiem Latvijas brīvvalsts atjaunošanas kontekstā u.tml., ierīko stādījumu kom-
pozīcijas u.tml.). Torņa balstus atļauts demontēt vai izmantot kā jaunas inženierbū-
ves daļu, pamatojot un priekšlikumu izvērtējot Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas 
un attīstības padomē. Inženierbūves pārbūves (vai jaunas būvniecības) gadījumā 
risinājumu izstrādā atklātā arhitektūras konkursā;
 Nr. 6 (vēsturiska publiska dzeramā ūdens ņemšanas vieta) – saglabā to, pilnveido-
jot teritorijas labiekārtojumu un atjaunojot tās vēsturisko funkciju;
 Nr. 7 (piestātne) – izmanto publiski pieejamas piestātnes (izkāpšanas/iekāpšanas 
vietas no ekskursiju kuģīšiem u.c. peldlīdzekļiem) funkcijai, nodrošinot atbilstošu 
labiekārtojumu. Sezonas piestātņu pontonu konstrukcijas nedrīkst aizņemt vairāk 
par 50 % no piestātnes teritorijas ūdens telpas īpatsvara;
 Nr. 8 (inženierinfrastruktūras būve) – atļauts izmantot atbilstoši līdzšinējai – tram-
vaju satiksmes kustības nodrošināšanas – funkcijai, uzlabojot būves estētisko pievil-
cību un vizuālo iederību parka ainavā.

Zemes vienību robežu pārkārtošana

Detālplānojuma risinājums paredz zemes vienību robežu pārkārtošanu, apvienojot paš-
valdībai piederošās zemes vienības Radio ielā 1 (platība 1,65 ha) un Radio ielā 1A (platī-
ba 0,02 ha) vienā zemes vienībā. Tālākajā detālplānojumā īstenošanā zemes vienība nav 
dalāma – parka teritoriju saglabā pašvaldības īpašumā kā vienotu teritoriju.

Plānošanas situācija

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (RVC AZ) teritorijas plānoju-
ma grafiskās daļas plānu „RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā izmantošana)” detāl-
plānojuma teritorija atrodas apstādījumu teritorijā A2, parkā „Kanālmalas apstādījumi”, 
un ūdens teritorijā Ū3 – Pilsētas kanāla daļā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt un pamatot esošās būves – tējnīcas „Apsara” – 
izvietojumu Krišjāņa Barona ielas un Raiņa bulvāra krustojuma tuvumā.

Detālplānojuma uzdevums

Detalizēt detālplānojuma teritorijā 
iekļauto zemes vienību plānoto 
(atļauto) izmantošanu un teritori-
jas izmantošanas un apbūves 
noteikumus UNESCO Pasaules 
kultūras un dabas mantojuma 
vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” 
(aizsardzības Nr. 852), valsts nozī-
mes pilsētbūvniecības pieminekļa 
„Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” 
(valsts aizsardzības Nr. 7442) un 
vietējās nozīmes arhitektūras 
pieminekļa „Pilsētas kanāla apstādī-
jumi” (valsts aizsardzības Nr. 6432) 
teritorijā.

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafiskās
daļas kartes „RVC detalizēta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” fragments

Esošais zemes vienību dalījums Plānotais zemes vienību dalījums
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DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA zemes vienībām
Radio ielā 1A, Rīgā (kad. apz. 0100 005 0003)
un Radio ielā 1, Rīgā (kad. apz. 0100 005 0037)

2019. gada 12. augusts – 8. septembris
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