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Pārskats par institūciju izsniegtajiem atzinumiem lokālplānojumam  

Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām – zemesgabaliem Slokas ielā 65,  

Mildas ielā 6, Berģu ielā 4 un Murjāņu ielā 72 

  

Nr

. 

Institūcija  Atzinums Pilsētas attīstības 

departamenta komentārs 

1.  Valsts vides dienesta 

Lielrīgas reģionālā vides 

pārvalde 

Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-

1045 

 

23.07.2014. 

Nr.4.5.-08/4733 

 

 

Lielrīgas reģionālai vides pārvaldei nav iebildumu pret izstrādāto lokālplānojuma 

projektu. 

 

2.  Valsts meža dienests 

13. janvāra iela 15, Rīgā, LV 

1932 

14.07.2014. 

Nr.VM5.7-7/719 

 

 

Valsts meža dienestam nav iebildumu pret izstrādāto lokālplānojuma projektu. 

 

3.  Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūra 

Ojāra Vācieša ielā 43, Rīgā, 

LV-1004 

 

04.07.2014. 

Nr.362/1-14.2/585 

 

 

(atkārtots) 

06.08.2014. 

Nr.127/1-14.2/727 

 

Sagatavojot lokālplānojuma gala redakciju, lūdzam novērst šādas konstatētās 

nepilnības: 

1.Uzrādīt lokālplānojuma grafiskās daļas materiāliem Nr.1-6 koordinātu tīklu un 

korekti norādīt koordinātu sistēmu – „LKS- 92TM”. 

2. Lokālplānojuma grafiskās daļas materiāliem Nr.3 un 5 norādīt izmantoto 

pamatdatu autoru.  

3. Uzrādīt visus apzīmējumus grafiskās daļas materiāliem Nr. 1,2,4,6 – apzīmējumos 

nav norādīta apbūve, mitra vieta, koki, koku rinda.  

 

Lokālplānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši MK 16.10.2012. noteikumu 

Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

prasībām un ir ievēroti LĢIA 04.07.2014. vēstulē Nr.362/1-14.2/585 minētie 

aizrādījumi – korekti norādīta koordinātu sistēma, apzīmējumi un sniegtas atsauces 

uz autoriem. 

Konstatētās nepilnības ir 

novērstas un iesniegtas 

atkārtotai izvērtēšanai. 
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4.  VAS „Latvijas Valsts ceļi”  

 Satiksmes organizācijas 

pārvalde 

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 

 

21.07.2014. 

5.1/3040 

 

No satiksmes organizācijas un kustības drošības viedokļa nav iebildumu pret 

lokālplānojuma projekta risinājumiem. 

 

5.  RD Satiksmes departaments 

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV 

1011 

23.07.2014.,Nr.DS-14-618-dv 

02.09.2014., Nr.DS-14-715-dv 

 

 

Satiksmes departamentam nav iebildumu pret izstrādāto lokālplānojuma projektu. 

Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei ir izpildīti. 

 

6.  Rīgas domes Mājokļa un 

vides departaments 

Vides pārvalde 

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV 

1010 

 

10.07.2014. 

Nr.DMV-14-1735-dv 

Vides pārvalde saskaņo lokālplānojuma redakciju, ar nosacījumu, ja tiek iestrādātas 

prasības par vides trokšņa nosacījumiem: 

1. Paskaidrojuma raksta 34.lpp atrodamais apgalvojums, ka zemes gabalā Murjāņu 

ielā 72 vides trokšņi nepastāv ir kļūdains. Pareizs būtu atzinums, ka zemes gabalā 

Murjāņu ielā 72 prognozētie vides trokšņu rādītāji nepārsniedz Ministru kabineta 

2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtī-

ba” noteiktās robežvērtības. 

2.Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 32.5.punktā 

(…darbības rezultātā trokšņa līmeņa rādītāji (kopā ar fonu) nepārsniedz…) vārdu 

kopa „kopā ar fonu” ir lieka un to svītrot.  

 

Noteiktās prasības 

lokālpānojuma redakcijā ir 

iestrādātas. 

7.  Rīgas domes Īpašuma 

departaments 

Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, 

LV 1050 

 

14.07.2014. 

Nr.1-6/DI-14-505-dv 

 

 

Īpašuma departaments kopumā atbalsta un saskaņo izstrādāto lokālplānojuma redak-

ciju. 

 

 

8.  Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments 

Kr. Valdemāra ielā 5, Rīga, 

 

Izglītības, kultūras un sporta departamentam nav iebildumu pret izstrādāto lokālplā-

nojuma projektu. 
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LV-1010 

 

04.07.2014. 

Nr.DIKS-14-955-dv 

 

 

9. R Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Baznīcas ielā 19/23, Rīga,  

LV – 1010 

 

09.07.2014. 

Nr.DL-14-300-dv 

 

 

 

Labklājības departamentam nav iebildumu pret izstrādāto lokālplānojuma projektu. 

 

 


