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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Tematiskā plānojuma paskaidrojuma raksts sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta
14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”, kuros noteikts, ka tematiskā plānojuma saturu un prasības
pašvaldība nosaka darba uzdevumā (saskaņā ar RD 05.07.2016. lēmumu Nr.4069 „Par
kvartāla starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu tematiskā
plānojuma izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – RD lēmums Nr.4069) un darba uzdevumu
“Tematiskā plānojuma izstrādei dzīvojamām mājām, kvartālā starp Bērzpils, Raiskuma,
Ropažu un Krustabaznīcas ielām, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu noteikšanai”
(turpmāk – Darba uzdevums).
GRAFISKĀ DAĻA
Tematiskā plānojuma grafiskās daļas kartes “Zemes īpašuma tiesību statuss pēc
piederības un ēku īpašuma tiesību statuss pēc piederības”, “Dzīvojamām mājām
funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu plāns”, “Transporta un gājēju kustības
organizācijas plāns” un citas grafiskās daļas kartes izstrādātas Latvijas ģeodēzisko
koordinātu sistēmā (LKS-92) un sagatavotas uz nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem, pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datubāzes datiem (ar mēroga noteiktību 1:500) un topogrāfisko plānu
pamatnes (ar mēroga noteiktību 1:2000) u.c. datiem.
KOPSAVILKUMS PAR TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDES PROCESU
Sējumā apkopota visa ar tematiskā plānojuma izstrādi saistītā dokumentācija
atbilstoši RD lēmuma Nr.4069 apstiprinātā Darba uzdevuma prasībām.
PIELIKUMI
Pielikumu daļā ietvertas sagatavotās shēmas, grafiskie pielikumi un ekspertu
atzinumi u.c. informācija, kas izmantota tematiskā plānojuma izstrādē.
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Rīgas dome
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plānošanas dokumentiem”
Rīgas domes 03.11.2015. saistošie
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Nekustamo
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IEVADS
Likums “Par valsts un
pašvaldību
dzīvojamo
māju
privatizāciju”, MK noteikumi
Nr.522 un RD saistošie noteikumi
Nr.177 noteic kārtību,
kādā
veicama
dzīvojamai mājai
funkcionāli
nepieciešamā
zemesgabala pārskatīšana, lai
sakārtotu
zemes
piespiedu
nomas
tiesiskās attiecības,
nosakot
dzīvojamai mājai
adekvātu un samērīgu funkcionāli
nepieciešamo
zemesgabalu,
vienlaikus samērojot
zemes
īpašnieka un dzīvojamās mājas
1.1.attēls. TmP teritorijas novietojums Rīgas
dzīvokļa
īpašumu
īpašnieku
pilsētā
intereses piespiedu nomas attiecību
gadījumā.
Tematiskā plānojuma (turpmāk – TmP) izstrāde ir veikta saskaņā ar RD 05.07.2016.
lēmumu Nr.4069 un Darba uzdevumu (skatīt 1.1.attēlu un 1.pielikumu).
TmP ir izstrādāts saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu, MK
noteikumiem Nr.628, MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), kā arī
Rīgas pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – Rīgas ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju līdz 2030.gadam, spēkā esošo RTP, RTIAN un citiem normatīvajiem aktiem un
dokumentiem.
TmP sastāv no grafiskās daļas un teksta informācijas.
TmP grafiskās daļas kartes izstrādātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM
izmantojot:
1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus (autors: ©Valsts
zemes dienests 2011-2018);
2. Pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes datus
mērogā 1:500 (autors ©Rīgas pilsētas pašvaldība);
3. Topogrāfisko plānu mērogā 1:2000 (autors ©Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra, 2000-2015);
4. Ortofoto kartes mērogā 1:10000 (autors ©Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra 2007 un 2016);
5. Rīgas pilsētas ielu sarkanās līnijas (autors ©Rīgas pilsētas pašvaldība 2018);
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6. Rīgas pilsētas ielas un adreses (autors ©Rīgas pilsētas pašvaldība 2004-2018);
7. Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam (autors ©Rīgas pilsētas
pašvaldība).
TmP dati apkopoti 2018.gada 23.aprīlī.
Uzsākot TmP izstrādi tika pieprasīti un saņemti valsts un pašvaldību institūciju un
kā arī citu iestāžu nosacījumi saskaņā ar Darba uzdevumu.
Procesa gaitā tika informēti TmP teritorijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
privatizēto objektu īpašnieki, zemes īpašnieki un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pārvaldnieki. Kā arī tik saņemti, apkopoti viedokļi un nodrošināta sabiedrības līdzdalība.
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1. TEMATISKĀ PLĀNOJUMA MĒRĶIS UN UZDEVUMI
TmP izstrādes mērķis ir pārskatīt kvartāla teritorijā esošajām dzīvojamām mājam
funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežas un, balstoties uz spēkā esošā normatīvā
regulējuma prasībām un Rīgas pilsētas plānošanas dokumentu risinājumiem, sagatavot
priekšlikumu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu
pārkārtošanai. Sagatavot jaunu plānojumu dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo
zemesgabalu robežām, lai izveidotu nepieciešamo zemesgabalu katras dzīvojamās mājas
uzturēšanai, apsaimniekošanai un atbilstošas nomājamās zemes platības noteikšanai,
vienlaikus veicinot dzīves vides kvalitātes paaugstināšanu un ilgtspējīgu, efektīvu un
racionālu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmantošanu.
TmP izstrādei tika noteikti sekojoši darba uzdevumi:
1. Izvērtēt vēsturisko un aktuālo informāciju par kvartāla teritorijā esošajām
dzīvojamām mājām, to funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem un to
robežām;
2. Apkopot informāciju par funkcijām, kas tiek nodrošinātas kvartāla teritorijā;
3. Precizēt
minimālās
prasības
iekļaujamajām
funkcijām
funkcionāli
nepieciešamajā zemesgabalā, balstoties uz esošas situācijas izvērtējumu,
normatīvo regulējumu un plānošanas dokumentu vadlīnijām un risinājumiem;
4. Izstrādāt dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu
plānojuma priekšlikumu;
5. Sagatavot priekšlikumu iekškvartāla ceļu organizēšanai un autonovietņu
izvietojumam kvartāla ietvaros;
6. Sagatavot priekšlikumus par atdalīto zemes vienību daļu turpmāko izmantošanu
kvartāla teritorijā;
Izstrādātais TmP ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kura darbības
termiņu nosaka institūcija, kas apstiprina TmP un pēc tā apstiprināšanas un spēkā
stāšanās kļūst par pamatu turpmākai teritorijas attīstībai un labiekārtošanai.
Pēc TmP sagatavošanas izstrādes vadītājs nodrošina iespēju sabiedrībai divu
mēnešu laikā iepazīties ar to.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu un MK noteikumiem Nr.628
TmP apstiprina pašvaldības dome.
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2. TEMATISKĀ PLĀNOJUMA TERITORIJAS
IZMANTOŠANA SASKAŅĀ AR RĪGAS TERITORIJAS
PLĀNOJUMU 2006.-2018. GADAM
Saskaņā ar RTP 15.pielikumu „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, TmP
teritorija atbilstoši funkcionālajam zonējumam atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (DZ), atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļas prasībām,
2. Publiskās apbūves teritorija (P), atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.5.
apakšnodaļas prasībām,
3. Ielu teritorija (I), atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļas
prasībām (skatīt 2.1.attēlu).

2.1.attēls. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Datu avots: RTP
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Saskaņā ar RTP 16.pielikumu „Apbūves stāvu skaita plāns”, TmP teritorija
ietilpst teritorijā, kurā pieļaujamais stāvu skaits ir noteikts 5 stāvi (skatīt 2.2.attēlu).

2.2.attēls. Atļautais apbūves stāvu skaits Datu avots: RTP
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3. TEMATISKĀ PLĀNOJUMA TERITORIJAS ESOŠĀ
IZMANTOŠANA
3.1.Kvartāla teritorijas novietojums
Teikas apkaime atrodas uz austrumiem no Rīgas dzelzceļa loka un robežojas ar
Čiekurkalna, Juglas, Mežciema, Purvciema, Grīziņkalna un Brasas apkaimēm.
Apkaimes teritorijas robežas – Ieriķu iela, dzelzceļš, Lizuma iela, Brīvības gatve,
Šmerļa iela, Stūrīša iela, Stāmerienas iela, Linezera iela, Dzērbenes iela, Aizpriežu iela,
Bajāru iela un Lielvārdes iela. Teikas apkaimes kopējā platība ir 468,2 ha.
Būtiskas atšķirības apbūves raksturā un iedzīvotāju skaitā ir starp apkaimes centrālo
savrupmāju apbūves teritoriju un periferiāli novietotajām daudzstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijām, šādas atšķirības neveicina apkaimes kā vienota veseluma uztveršanu.
TmP teritorija atrodas Teikas apkaimes ziemeļrietumu daļā. TmP teritorija ir ~ 4.50
ha (skatīt 3.1. un 3.2.attēlam).

3.1.attēls. Teritorijas novietojums Datu avots: http://balticmaps.eu/
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3.2.attēls. Teritorijas novietojums (2007.gada ortofoto)

Izpētes teritorija ietver zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem: 01000910111,
01000912059, 01000912060, 01000912061, 01000912077, 01000912233, 01000910033,
01000910206, 01000910139, 01000910140, 01000910141, 01000912005, 01000910142,
01000910419, 01000912006, 01000910222, 01000910421, 01000910422, 01000910356,
01000910424, 01000912007, 01000912008 (skatīt grafiskās daļas “Zemes īpašuma
tiesību statuss pēc piederības un ēku īpašuma tiesību statuss pēc piederības” plānu).

3.2. Esošā izmantošana
Atbilstoši RTIAN TmP teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz) ir daudzdzīvokļu, savrupmāju, dvīņu māju,
rindu māju, palīgēku, autonovietņu, velonovietņu, izglītības iestāžu un
tirdzniecības un pakalpojumu objektu u.c objektu būvniecība;
2. Publiskās apbūves teritorijā (P) ir sabiedrisko iestāžu, izglītības iestāžu,
kultūras iestāžu, zinātnes iestāžu, ārstniecības iestāžu, sociālo aprūpes un
rehabilitācijas iestāžu, sporta būvju, transporta infrastruktūras objektu un u.c
objektu būvniecība;
3. Ielu teritorijā (I) ceļš, laukums, transporta infrastruktūras objekts, īslaicīgas
lietošanas būves un mazās arhitektūras formas, transportlīdzekļu novietne, ielu
stādījumi, inženiertehniskās apgādes tīkli un būves.
Atbilstoši NEKIP datiem TmP teritorijā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
ekspluatācijas uzsākšanas gads ir no 1927. līdz 1954. gadam. Ēku fiziskais nolietojums ir
no 30% līdz 60%.
Tmp teritorijā atrodas 17 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, apbūves stāvu skaits –
2 stāvi (skatīt 3.1.tabulu).
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3.1.tabula
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas TmP teritorijā (pēc NEKIP datiem)
Piesaistītā
zemesgabala
platība uz
Pārvaldnieks/
dzīvojamās
apsaimniekotājs
mājas
privatizācijas
brīdi (ha)
0.1543
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

Būves
parametri
(stāvu
skaits/dzīvokļu
skaits)

Ēkas kadastra
apzīmējums

1 Ropažu iela 122 k-5

2/16

01000910111005

2 Bērzpils iela 59

2/12

01000910111010

0.2699

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

3 Bērzpils iela 61

2/16

01000912059001

0.1559

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

4 Bērzpils iela 63

2/16

01000912060001

0.1540

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

5 Bērzpils iela 65

2/16

01000912061001

0.1496

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

6 Bērzpils iela 67

2/8

01000910140001

0.1587

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

7 Bērzpils iela 69

2/8

01000910141001

0.1587

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

8 Bērzpils iela 71

2/8

01000910142001

0.1520

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

9 Bērzpils iela 73

2/24

01000910419001

0.2112

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

10 Bērzpils iela 75

2/25

01000910222001

0.2204

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

11 Raiskuma iela 3

2/14

01000910421001

0.1697

SIA "Latvijas Namsaimnieks"

Nr.p
.k.
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Ēkas adrese

Ropažu iela 130/138
k-5

2/6

01000912008001

0.1999

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

13 Ropažu iela 136

2/6

01000912007001

0.2019

14 Ropažu iela 134

2/6

01000912006001

0.2030

15 Ropažu iela 132

2/6

01000912005001

0.1999

16 Ropažu iela 130

2/6

01000910139001

0.1270

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

17 Ropažu iela 122 k-1

2/16

01000910033001

0.1742

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

TmP teritorijā atrodas arī sabiedriskas nozīmes ēkas: Bērnu veselības centrs –
Raiskuma ielā 1, Rīgā un Rīgas krusta evaņģēliski luteriskā baznīca – Ropažu ielā 120,
Rīgā.
TmP teritorijā atrodas AS “Latvenergo” piederoša transformatoru apakšstacija:
TP-768 (skatīt 2.pielikumu un grafiskās daļas “Zemes īpašuma tiesību statuss pēc
piederības un ēku īpašuma tiesību statuss pēc piederības” plānu).
TmP teritorijā esošās dzīvojamās mājas Ropažu ielā 130, Rīgā, Ropažu ielā 132,
Rīgā, Ropažu ielā 134, Rīgā, Ropažu ielā 136, Rīgā un Ropažu ielā 138, Rīgā, ir vietējas
nozīmes arhitektūras pieminekļi "Rindu ēkas" (valsts aizsardzības Nr.8029) Ropažu iela
130/138 (turpmāk – dzīvojamās mājas Ropažu 130/138), vietējās nozīmes arhitektūras
pieminekļa statuss piešķirts 19.12.1998. un Rīgas krusta evaņģēliski luteriskā baznīca –
Ropažu ielā 120, Rīgā, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis "Krusta luterāņu
baznīca" (valsts aizsardzības Nr.6657),
Dzīvojamās mājas Ropažu 130/138 ir piecas pašvaldības blokmājas ar sešiem
nelieliem dzīvokļiem katrā no tām un celtas 1926 un 1927 gadā (arhitekts Pāvils
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Dreijmanis (1895-1953)), tā ir novatoriska sava laika arhitektūra, kas apvieno nacionālas
un starptautiskas idejas, ieviešot jauna tipa mājokļu apbūvi.
Dzīvojamām mājām Ropažu 130/138 privatizācija uzsākta pamatojoties uz Rīgas
domes 08.07.1997. lēmumu Nr.4215 “Par dzīvojamo māju privatizācijas uzsākšanu”.

3.3. Īpašumtiesības
TmP teritoriju veido 22 zemes vienības, no kurām:
1. 4 zemes vienības atrodas fizisku un/vai juridisku personu īpašumā;
2. 15 zemes vienības atrodas dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašnieku īpašumā
pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”;
3. 3 zemes vienības atrodas Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā (skatīt 3.pielikumu
un grafiskās daļas “Zemes īpašuma tiesību statuss pēc piederības un ēku īpašuma
tiesību statuss pēc piederības” plānu).
Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta 29.08.2016. dienesta vēstuli Nr.15/DI-16-475-dv “Par nosacījumu un/vai informācijas izsniegšanu kvartāla starp Bērzpils
ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu tematiskā plānojuma izstrādes
uzsākšanu” TmP teritorijā, kas nav piesaistīta dzīvojamām mājām, atrodas Rīgas pilsētai
pašvaldībai piederoši zemesgabali ar kadastra apīmējumu 01000912233 un kadastra
apzīmējumu 01000910422.
Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 01000912233 turpmākā izmantošana
noteikta ar Rīgas domes 14.12.2010. lēmumu Nr.2325 “Par valsts pārvaldes funkciju
veikšanu vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu
saraksta Nr.4 (atkritumu saimniecības objekti) apstiprināšanu un zemesgabalu piekritību
un piederību”.
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 01000920422 ar Rīgas domes 25.08.2009.
lēmumu Nr.138 ir ieskaitīts apmaiņas zemju fondā un tiks nodots īpašumā
privātpersonām.

3.4. Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu situācija uz daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju privatizācijas brīdi
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 1.panta
20.punkts noteic, ka dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemesgabals ir zeme,
uz kuras uzcelta dzīvojamā māja, tās uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai
nepieciešamie infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementi, kas uzrādīti šā
zemesgabala detālplānojumā.
1999.gadā pēc Rīgas pilsētas valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas pasūtījuma ir izstrādāts Vienkāršotais detālplānojums – Privatizējamām
dzīvojamām mājām piesaistāmie zemesgabali kvartālam starp Krustbaznīcas, Bērzpils un
Ropažu ielām (turpmāk – Vienkāršotais detālplānojums), kas saskaņots Rīgas pilsētas
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būvvaldē 11.03.1999. un Rīgas domes Īpašuma departamentā 14.04.1999. (skatīt
4.pielikumu).
Atbilstoši Vienkāršotajam detālplānojumam daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
tika izstrādāti ēku/būvju zemes robežu plāni daudzdzīvokļu dzīvojamo māju reģistrēšanai
zemesgrāmatā vai sagatavotas izziņas par ēku (būvju) saistību ar zemi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu
platības parādītas 3.2.tabulā.
3.2.tabula
Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu
platības uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju privatizācijas brīdi
N.r.p
.k.

Dzīvojamās mājas adrese

Platība
kv.m.

1.

Ropažu iela 122 k-5, Rīga

1543

2.

Bērzpils iela 59, Rīga

2699

3.

Bērzpils iela 61, Rīga

1559

4.

Bērzpils iela 63, Rīga

1540

5.

Bērzpils iela 65, Rīga

1496

6.

Bērzpils iela 67, Rīga

1587

7.

Bērzpils iela 69, Rīga

1587

8.

Bērzpils iela 71, Rīga

1520

9.

Bērzpils iela 73, Rīga

2112

10.

Bērzpils iela 75, Rīga

2204

11.

Raiskuma iela 3, Rīga

1697

12.

Ropažu iela 138, Rīga

1999

13.

Ropažu iela 136, Rīga

2019

14.

Ropažu iela 134, Rīga

2030

15.

Ropažu iela 132, Rīga

1999

16.

Ropažu iela 130, Rīga

1270

17.

Ropažu iela 122 k-1, Rīga

1742

17

Pamatojums
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.19996 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.19969 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.19750 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.19776 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.19730 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.19763 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.19728 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.100000172135 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.27443 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.11532 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.27444 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.4955 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.4954 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.9712 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.4952 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.11503 ieraksts
• Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.19758 ieraksts
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Pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 15
zemes vienības ir nodotas īpašumā dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašniekiem
atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai skatīt grafiskās daļas “Zemes īpašuma tiesību
statuss pēc piederības un ēku īpašuma tiesību statuss pēc piederības” plānu un
3.pielikumu.

3.5. Transporta kustība
TmP teritorija atrodas starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un
Krustabaznīcas ielu, Rīgā.
Ropažu iela un Krustabaznīcas iela ir D kategorijas iela – iela vai tās posms
apdzīvotā vietā, kas galvenokārt nodrošina piekļūšanu atsevišķiem zemesgabaliem.
Noteiktās diennakts stundās šī iela var veikt arī savienošanas funkciju.
Bērzpils iela un Raiskuma iela ir 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.
Kvartāla teritorijā var iebraukt no visām pieguļošajām ielām. Iebrauktuvju platums
TmP ir vairāk kā 3.50m (skatīt no 3.3. līdz 3.5. attēlus).

3.3.attēls. Krustabaznīcas ielas un Bērzpils
ielas krustojums Datu avots: www.google.lv/maps

3.4.attēls. Iebrauktuves TmP teritorijā no Ropažu ielas Datu avots:
www.google.lv/maps
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3.5.attēls. Iebrauktuves TmP teritorijā no Raiskuma ielas un Bērzpils ielas
Datu avots: www.google.lv/maps

Ceļa brauktuvēm ir dažādi platumi, atkarībā no to atrašanās vietas. Vidējais platums
ceļa brauktuvēm ir aptuveni 4.00m, bet platums tiek mākslīgi sašaurināts, jo tiek
novietotas automašīnas brauktuvju malās, uz ietvēm utt., līdz ar to divvirzienu ceļi tiek
sašaurināti līdz vienai braukšanas joslai. Iekšējās brauktuves un ceļi ir sliktā stāvoklī un
pārāk šauri divvirzienu auto plūsmai, tādējādi apgrūtinot jau esošās infrastruktūras
funkcionēšanu un pazeminot dzīves kvalitāti daudzstāvu dzīvojamos rajonos.
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4. TEMATISKĀ PLĀNOJUMA RISINĀJUMS UN
PAMATOJUMS
TmP izstrādes pamatojums ir dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo
zemesgabalu pārskatīšana, lai sakārtotu zemes piespiedu nomas tiesiskās attiecības,
nosakot dzīvojamām mājām adekvātus un samērīgus funkcionāli nepieciešamos
zemesgabalus, vienlaikus samērojot zemes īpašnieku un dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašumu īpašnieku intereses piespiedu nomas attiecību gadījumā.

4.1. Minimālās prasības funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 28.panta otrā
daļa noteic, ka nosakot privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo
zemesgabalu, ņem vērā normatīvo aktu par vispārīgo teritorijas plānošanu,
izmantošanu un apbūvi noteikumus, it sevišķi:
1. esošo apbūvi;
2. apbūves parametrus;
3. pagalmu plānošanas noteikumus;
4. to, lai nodrošinātu piekļuvi, pieejamību transporta infrastruktūrai,
nepieciešamo inženierkomunikāciju tīklu u.c.;
5. to, lai pēc privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes
gabala noteikšanas zemes gabala īpašniekam būtu iespēja izmantot atlikušo
zemes gabala daļu atbilstoši noteiktajam lietošanas mērķim.
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemesgabals ir zeme, uz kuras
uzcelta dzīvojamā māja, tās uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai
nepieciešamie infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementi, kas uzrādīti
šā zemes gabala detālplānojumā.
Lielmēroga dzīvojamās apbūves rajoni jeb padomju laikā būvētie daudzstāvu
daudzdzīvokļu ēku mikrorajoni ir būtisks elements Rīgas apdzīvojuma struktūrā, jo
šajos rajonos dzīvo vairāk nekā 60% Rīgas iedzīvotāju, bet to apbūve veido aptuveni
40% no pilsētas dzīvojamā fonda.
Pēc neatkarības atjaunošanas veicot īpašumu denacionalizāciju un privatizāciju,
lielmēroga dzīvojamās apbūves rajonos tika radīta jauna nekustamo īpašumu struktūra,
atjaunojot īpašumu tiesības zemju īpašniekiem uz zemi vēsturiskajās robežās un
vienlaicīgi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas reģistrējot zemesgrāmatā un dzīvokļu
īpašumus nododot privatizācijai.
Izstrādājot Vienkāršoto detālplānojumu tika noteiktas daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežas un koplietošanas
piebraucamie ceļi.
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Vienkāršotais detālplānojums tika izstrādāts atbilstoši Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas darba grupas izstrādātajiem noteikumiem, kas tika
apstiprināti 1997.gada 18.decembrī (spēkā līdz 11.09.2015.).
Mājoklis ir cieši saistīts ar dzīvojamo vidi tam apkārt, ar telpu, kurā tas atrodas.
Tāpēc mājokļa standarts, kurā ietverti tikai iekštelpas raksturojoši rādītāji, mājokļa
kvalitāti neatspoguļo pilnībā. Lai novērtētu mājokļa atbilstību 21.gs. prasībām, tā
piemērotību iedzīvotāja dzīvesveidam un vajadzībām, ko ietekmē pilsētvide, kurā
mājoklis atrodas, tam nepieciešamās ārtelpas labiekārtojums, dažāda veida
pakalpojumu nodrošinājums un pieejamība, izstrādājot Rīgas teritorijas plānojumu
2018.-2030.gadam, mājokļa standarts jāpaplašina, izejot ārpus tā iekštelpu perimetram
un iekļaujot prasības, attiecināmas uz mājoklim funkcionāli nepieciešamo ārtelpu un
dzīvojamo vidi plašākā mērogā.
Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu noteikšanas kārtību
nosaka MK noteikumi Nr.522. nosakot funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus
jāievēro arī RTIAN un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamie zemesgabali tiek noteikti
atbilstoši MK noteikumiem Nr. 522, kas noteic, ka:
1. dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā iekļauj zemi, uz
kuras pilnībā vai daļēji atrodas tai piesaistītā dzīvojamā māja, kā arī tās
uzturēšanai,
apsaimniekošanai
un
funkcionēšanai
nepieciešamie
infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementi;
2. jāņem vērā apbūves blīvumu un brīvās zaļās teritorijas rādītājus;
3. jāņem vērā arī attiecīgas dzīvojamās mājas stāvu un tajā esošo dzīvokļu skaitu;
4. dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā var tikt ietverta
arī brīvā zaļā teritorija, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par vispārīgo
teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi nav uzskatāma par publisko
ārtelpu;
5. dzīvojamās mājas iekšpagalmu (ārtelpa dzīvojamo māju apbūvē, kuru
ierobežo brīvi stāvošas vai savienotas dzīvojamās mājas un kas paredzēta šo
māju iedzīvotāju primāro rekreācijas un saimniecisko vajadzību
nodrošināšanai) iekļauj tai funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā;
6. dzīvojamās mājas ārējo pagalmu (dzīvojamai mājai piegulošā teritorija ar
dažādiem labiekārtojuma un apstādījumu elementiem, kas tieši robežojas ar
ielu vai ceļu) iekļauj tai funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā, ja atbilstoši
normatīvajiem aktiem par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un
apbūvi tas nav uzskatāms par publisko ārtelpu;
7. ar dzīvojamo māju saistītos labiekārtojuma elementus, tai skaitā bērnu rotaļu
laukumus, pieaugušo atpūtas vietas, laukumus atkritumu konteineru
izvietošanai un iedzīvotājiem nepieciešamās autostāvvietas iekļauj dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā, ja atbilstoši normatīvajiem
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aktiem par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi minētie
labiekārtojuma elementi nav uzskatāmi par publisko ārtelpu;
8. jānodrošina piekļuvi ielai, ceļam vai piebrauktuvei. Attiecīgo ielu, ceļu vai
piebrauktuvi drīkst iekļaut funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā, ja tie
atbilstoši normatīvajiem aktiem par vispārīgo teritorijas plānošanu,
izmantošanu un apbūvi nav uzskatāmi par publisko ārtelpu;
9. iela, ceļš vai piebrauktuve, kas ietilpst sarkanajās līnijās vai detālplānojumā ir
noteikta kā jauna iela, ceļš vai piebrauktuve ar sarkanajām līnijām, attiecīgā
iela, ceļš vai piebrauktuve nevar tikt ietverta funkcionāli nepieciešamajā
zemes gabalā, izņemot, ja tā piesaistīta attiecīgai dzīvojamai mājai kā tās
uzturēšanai,
apsaimniekošanai
un
funkcionēšanai
nepieciešamais
infrastruktūras, labiekārtojuma vai komunikāciju elements.
Pēc funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu noteikšanas, zemes īpašniekam
izdala atlikušo zemesgabala daļu, kas atbilst attiecīgās pašvaldības teritorijas
plānojumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem. Ja atlikusī
zemesgabala daļa ir mazāka par attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto
minimālo jaunveidojamās zemes vienības platību, bet tā atbilst citām teritorijas
plānojumā noteiktajām teritorijas izmantošanas un apbūves prasībām, atlikušo
zemesgabala daļu izdala zemes īpašniekam, nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi un nodrošinot piekļuvi. Savukārt, ja nav iespējams izdalīt zemes īpašniekam
atsevišķu zemesgabala daļu, tad, ņemot vērā attiecīgā zemesgabala apbūves īpatnības,
to sadala kvartāla robežās starp piegulošiem funkcionāli nepieciešamajiem zemes
gabaliem proporcionāli to apbūves parametriem.
Apbūves parametri - skaitliskie rādītāji, kas raksturo apbūves izvietojumu un
apjomu noteiktā teritorijā (piemēram, kvartālā vai zemes vienībā), galvenie apbūvi
raksturojošie parametri ir apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas
rādītājs un apbūves augstums.
Atbilstoši RTIAN apbūves tehniskos rādītājus nosaka atkarībā no plānotās
apbūves stāvu skaita un citiem parametriem neatkarīgi no tā, kāds ir attiecīgajā
teritorijā atļautais maksimālais apbūves stāvu skaits.
Apbūves intensitāte (I) - raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā
teritorijā) izvietojamās apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp
visu virszemes stāvu platību summu un zemesgabala platību (RTIAN 256.punkts).
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝑆 ∗ 100
𝐼=
% , kur
𝑍
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā
skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas teritorijas, krastmalu
un ielu apstādījumi, mežs).
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Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās
platības attiecība pret stāvu platību (RTIAN 257.punkts)
Brīvās teritorijas rādītāju (B) aprēķina šādi:
(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
𝐵=
% , kur
𝑆
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā
skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas teritorijas, krastmalu
un ielu apstādījumi, mežs).
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos
koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā
teritorijā, saskaņā ar RTIAN 259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

Ja atlikušo zemesgabala daļu nevar izdalīt zemes īpašniekam, iekļaut funkcionāli
nepieciešamajā zemesgabalā, kā arī to nav iespējams izmantot atbilstoši attiecīgās
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas un apbūves
nosacījumiem, pašvaldība var lemt par attiecīgā zemesgabala turpmākās izmantošanas
iespējām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai par pašvaldības teritorijas
plānošanu, pirms tam noskaidrojot zemes īpašnieka viedokli.
Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platību noteikšanai
nevar izstrādāt vienotus, universālus nosacījumus, jo katra situācija ir unikāla gan
apbūves struktūras un konfigurācija, gan zemes īpašumu struktūras aspektā.

4.2. Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu
robežas atbilstoši izstrādātajam tematiskajam plānojumam
4.2.1. Dzīvojamā māja – Bērzpils iela 59, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 12 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība ~ 2526 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 01000910111 daļa (adrese – Ropažu iela 120, Rīga). Zemesgabals, par
kura izmantošanas nosacījumiem dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 59, Rīgā, privatizēto
objektu īpašniekiem ir jāvienojas ar zemesgabala īpašnieku. Platība ~ 2526 kv.m.
(skatīt 4.1.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 40% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 178% (atļautais minimums 60%).
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Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 59, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 6 automašīnas (automašīnas
tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas un brīvajā zaļajā zonā) (skatīt 4.3. attēlu).
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 59, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
Piezīme: dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 59, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 59, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no Ropažu
ielas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 59, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajā
zemesgabalā iekļauto zemes vienību platību izmaiņas skatāmas 4.1. un 4.2. attēlā kā
arī 4.1. tabulā.

4.1.attēls Dzīvojamai mājai Bērzpils
ielā 59, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža uz dzīvojamās mājas
privatizācijas brīdi

4.2.attēls Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā
59, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

Ar TmP dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 59, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam mainīta konfigurācija un platība. No dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 59,
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Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala atsaistīta zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 01000910111 daļa uz kuras atrodas šķūnis (būves kadastra apzīmējums
01000910111029). Šķūni izmanto dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā,
privatizēto objektu īpašnieki.

4.3.attēls Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 59, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals

4.1.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platību
izmaiņas
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Bērzpils iela 59, Rīga

01000910111
01000912233

Zemesgabala
piederība

Juridiska persona
Rīgas pilsētas pašv.

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
A
2623
76

B=∑A
2699

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
C
D=∑C
C-A
E
F=∑E
E-C
2623
0
2526
-97
2699
2526
76
0
0
-76

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Bērzpils iela 59, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.2. Dzīvojamā māja – Bērzpils iela 61, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 16 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība ~ 1559 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000912059 (adrese – Bērzpils iela 61, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
privatizācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 61, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem.
Platība – 1559 kv.m. (skatīt 4.4.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 70% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 63% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 61, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 5 automašīnas (automašīnas
tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas).
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Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 61, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
Piezīme: dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 61, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 61, Rīgā piekļūšana tiek nodrošināta no Bērzpils
un Ropažu ielām.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 61, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.4.attēlā kā arī 4.2. tabulā.

4.4.attēls Dzīvojamai mājai
Bērzpils ielā 61, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

4.2.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Bērzpils iela 61, Rīga

01000912059

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
A
1559

B=∑A
1559

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
C
D=∑C
C-A
E
F=∑E
E-C
0
1559
1559
0
1559
1559

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 61, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.3. Dzīvojamā māja – Bērzpils iela 63, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 16 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 1540 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000912060 (adrese – Bērzpils iela 63, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
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privatizācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 63, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem.
Platība – 1540 kv.m. (skatīt 4.5.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 67% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 78% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 63, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 7 automašīnas (automašīnas
tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas).
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 63, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
Piezīme: dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 63, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 63, Rīgā piekļūšana tiek nodrošināta no Bērzpils
un Ropažu ielām.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 63, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.5.attēlā kā arī 4.3. tabulā.

4.5.attēls Dzīvojamai mājai
Bērzpils ielā 63, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

4.3.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Bērzpils iela 63, Rīga

01000912060

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
A
1540

B=∑A
1540
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Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
C
D=∑C
C-A
E
F=∑E
E-C
1540
1540
0
1540
1540
0

TEMATISKAIS PLĀNOJUMS
Kvartālam starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu, Rīgā

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 63, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.4. Dzīvojamā māja – Bērzpils iela 65, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 16 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 1496 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000912061 (adrese – Bērzpils iela 65, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
privatizācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 65, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem.
Platība – 1496 kv.m. (skatīt 4.6.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 69% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 71% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 65, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 8 automašīnas (automašīnas
tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas).
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 65, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
Piezīme: dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 65, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 65, Rīgā piekļūšana tiek nodrošināta no Bērzpils
un Ropažu ielām.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 65, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāmas 4.6.attēlā kā arī 4.4. tabulā.

4.6.attēls Dzīvojamai mājai
Bērzpils ielā 65, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža
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4.4.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Bērzpils iela 65, Rīga

01000912061

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
A
1496

B=∑A
1496

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
C
D=∑C
C-A
E
F=∑E
E-C
1496
1496
0
1496
1496
0

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 65, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.5. Dzīvojamā māja – Bērzpils iela 67, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 8 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 1587 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000910140 (adrese – Bērzpils iela 67, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
privatizācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 67, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem.
Platība – 1587 kv.m. (skatīt 4.7.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 46% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 123% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 67, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 6 automašīnas (automašīnas
tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas).
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 67, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
Piezīme: dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 67, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 67, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no Bērzpils
ielas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 67, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.7.attēlā kā arī 4.5. tabulā.
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4.7.attēls Dzīvojamai mājai
Bērzpils ielā 67, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

4.5.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Bērzpils iela 67, Rīga

01000910140

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
A
1587

B=∑A
1587

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
C
D=∑C
C-A
E
F=∑E
E-C
1587
1587
0
1587
1587
0

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 67, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.6. Dzīvojamā māja – Bērzpils iela 69, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 8 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 1587 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000910141 (adrese – Bērzpils iela 69, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
privatizācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 69, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem.
Platība – 1587 kv.m. (skatīt 4.8.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 47% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 104% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 69, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 6 automašīnas (automašīnas
tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas).
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 69, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
Piezīme: dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 69, Rīgā funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
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autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 69, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no Bērzpils
ielas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 69, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.8.attēlā kā arī 4.6. tabulā.

4.8.attēls Dzīvojamai mājai
Bērzpils ielā 69, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

4.6.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Bērzpils iela 69, Rīgā

01000910141

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
A
1587

B=∑A
1587

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
C
1587

D=∑C
1587

C-A
0

E
1587

F=∑E
1587

E-C
0

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 69, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.7. Dzīvojamā māja – Bērzpils iela 71, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 8 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 1520 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000910142 (adrese – Bērzpils iela 71, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
privatizācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 71, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem.
Platība – 1520 kv.m. (skatīt 4.9.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 50% (atļautais maksimums 70%).
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• Brīvā teritorija – 115% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 71, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 6 automašīnas (automašīnas
tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas).
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 71, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
Piezīme: dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 71, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 71, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no Bērzpils
ielas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 71, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.9.attēlā kā arī 4.7. tabulā.

4.9.attēls Dzīvojamai mājai
Bērzpils ielā 71, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

4.7.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Bērzpils iela 71, Rīga

01000910142

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
A
1520

B=∑A
1520

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
C
1520

D=∑C
1520

C-A
0

E
1520

F=∑E
1520

E-C
0

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 71, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.8. Dzīvojamā māja – Bērzpils iela 73, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 24 dzīvokļu
īpašumiem.
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Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 2112 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000910419 (adrese – Bērzpils iela 73, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
privatizācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 73, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem.
Platība – 2112 kv.m. (skatīt 4.10.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 50% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 105% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 73, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 14 automašīnas (automašīnas
tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas).
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 73, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
Piezīme: dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 73, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 73, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no Bērzpils
ielas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 73, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.10.attēlā kā arī 4.8. tabulā.

4.10.attēls Dzīvojamai mājai
Bērzpils ielā 73, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža
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4.8.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Bērzpils iela 73, Rīga

01000910419

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
A
2112

B=∑A
2112

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
C
2112

D=∑C
2112

C-A
0

E
2112

F=∑E
2112

E-C
0

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 73, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.9. Dzīvojamā māja – Bērzpils iela 75, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 25 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 2204 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000910222 (adrese – Bērzpils iela 75, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
privatizācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 75, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem.
Platība – 2204 kv.m. (skatīt 4.11.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 46% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 142% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 75, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 6 automašīnas (automašīnas
tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas vai brīvajā zaļā zonā).
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 75, Rīgā, esošās autonovietnes nenodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām, tāpēc ir autonovietņu
deficīts (skatīt 4.18.tabulu). Saskaņā ar RTIAN dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 75,
Rīgā, funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā jānodrošina vismaz 13 autonovietnes,
kas aizņem vismaz 325 kv.m. jeb 15% no funkcionāli nepieciešamā zemesgabala.
Piezīme: dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 75, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 75, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no Bērzpils
ielas.
Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 75, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.11.attēlā kā arī 4.9. tabulā.
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4.11.attēls Dzīvojamai mājai
Bērzpils ielā 75, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

4.9.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Bērzpils iela 75, Rīga

01000910222

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
2204

2204

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
2204

2204

0

2204

2204

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 75, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.10. Dzīvojamā māja – Raiskuma iela 3, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 14 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 1697 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000910421 (adrese – Raiskuma iela 3, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
privatizācijai dzīvojamās mājas Raiskuma ielā 3, Rīgā, privatizēto objektu
īpašniekiem. Platība – 1697 kv.m. (skatīt 4.12.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 70% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 76% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Raiskuma ielā 3, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 6 automašīnas (automašīnas
tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas vai brīvajā zaļā zonā).
Dzīvojamai mājai Raiskuma ielā 3, Rīgā, esošās autonovietnes nenodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām, tāpēc ir autonovietņu
deficīts (skatīt 4.18.tabulu). Saskaņā ar RTIAN dzīvojamās mājas Raiskuma ielā 3,
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Rīgā, funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā jānodrošina vismaz 7 autonovietnes,
kas aizņem vismaz 175 kv.m. jeb 10% no funkcionāli nepieciešamā zemesgabala.
Piezīme: dzīvojamās mājas Raiskuma ielā 3, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Raiskuma ielā 3, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no
Raiskuma ielas.
Dzīvojamai mājai Raiskuma ielā 3, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.12.attēlā kā arī 4.10. tabulā.

4.12.attēls Dzīvojamai mājai
Raiskuma ielā 3, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

4.10.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Raiskuma iela 3, Rīga

01000910421

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
1697

1697

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
1697

1697

0

1697

1697

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Raiskuma ielā 3, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.11. Dzīvojamā māja – Ropažu iela 138, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 6 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 1999 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000912008 (adrese – Ropažu iela 130/138 k-5, Rīga). Zemesgabals,
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kas nodots privatizācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 138, Rīgā, privatizēto objektu
īpašniekiem. Platība – 1999 kv.m. (skatīt 4.13.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 36% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 197% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 138, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 5 automašīnas
(automašīnas tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas vai brīvajā zaļā zonā).
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 138, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
Piezīme: dzīvojamās mājas Ropažu ielā 138, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 138, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no Ropažu
ielas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 138, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.13.attēlā kā arī 4.11. tabulā.

4.13.attēls Dzīvojamai mājai
Ropažu ielā 138, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

4.11.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Ropažu iela 138, Rīga

01000912008

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
1999

1999

37

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
1999

1999

0

1999

1999

0
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Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskās daļas
“Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 138, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.12. Dzīvojamā māja – Ropažu iela 136, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 6 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 2019 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000912007 (adrese – Ropažu iela 136, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
privatizācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 136, Rīgā, privatizēto objektu
īpašniekiem. Platība – 2019 kv.m. (skatīt 4.14.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 35% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 202% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 136, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 5 automašīnas
(automašīnas tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas vai brīvajā zaļā zonā).
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 136, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
Piezīme: dzīvojamās mājas Ropažu ielā 136, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 136, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no Ropažu
ielas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 136, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.14.attēlā kā arī 4.12. tabulā.

4.14.attēls Dzīvojamai mājai
Ropažu ielā 136, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža
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4.12.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Ropažu iela 136, Rīga

01000912007

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
2019

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)

2019

2019

2019

0

2019

2019

0

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 136, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.13. Dzīvojamā māja – Ropažu iela 134, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 6 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 2030 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000912006 (adrese – Ropažu iela 134, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
privatizācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 134, Rīgā, privatizēto objektu
īpašniekiem. Platība – 2030 kv.m. (skatīt 4.15.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 39% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 167% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 134, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 5 automašīnas
(automašīnas tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas vai brīvajā zaļā zonā).
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 134, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
Piezīme: dzīvojamās mājas Ropažu ielā 134, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 134, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no Ropažu
ielas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 134, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.15.attēlā kā arī 4.13. tabulā.

39

TEMATISKAIS PLĀNOJUMS
Kvartālam starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu, Rīgā

4.15.attēls Dzīvojamai mājai
Ropažu ielā 134, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

4.13.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Ropažu iela 134, Rīga

01000912006

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
2030

2030

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
2030

2030

0

2030

2030

0

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 134, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.14. Dzīvojamā māja – Ropažu iela 132, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 6 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 1999 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000912005 (adrese – Ropažu iela 132, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
privatizācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 132, Rīgā, privatizēto objektu
īpašniekiem. Platība – 1999 kv.m. (skatīt 4.16.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 32% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 220% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 132, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 6 automašīnas
(automašīnas tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas vai brīvajā zaļā zonā).
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 132, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
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Piezīme: dzīvojamās mājas Ropažu ielā 132, Rīgā funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 132, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no Ropažu
ielas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 132, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.16.attēlā kā arī 4.14. tabulā.

4.16.attēls Dzīvojamai mājai
Ropažu ielā 132, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

4.14.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Ropažu iela 132, Rīga

01000912005

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
1999

1999

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
1999

1999

0

1999

1999

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 132, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.15. Dzīvojamā māja – Ropažu iela 130, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 6 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 1270 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000910139 (adrese – Ropažu iela 130, Rīga). Zemesgabals, kas nodots
privatizācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 130, Rīgā, privatizēto objektu
īpašniekiem. Platība – 1270 kv.m. (skatīt 4.17.attēlu).
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Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 57% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 105% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 130, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 5 automašīnas
(automašīnas tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas vai brīvajā zaļā zonā).
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 130, Rīgā, esošās autonovietnes nodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām (skatīt 4.18.tabulu).
Piezīme: dzīvojamās mājas Ropažu ielā 130, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajam
zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 130, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no Ropažu
ielas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 130, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.17.attēlā kā arī 4.15. tabulā.

4.17.attēls Dzīvojamai mājai
Ropažu ielā 130, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

4.15.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Ropažu iela 130, Rīga

01000910139

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
1270

1270

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
1270

1270

0

1270

1270

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 130, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
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4.2.16. Dzīvojamā māja – Ropažu iela 122 k-1, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 16 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība - 1742 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 01000910033 (adrese – Ropažu iela 122 k-1, Rīga). Zemesgabals, kas
nodots privatizācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-1, Rīgā, privatizēto objektu
īpašniekiem. Platība – 1742 kv.m. (skatīt 4.18.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 61% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 96% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-1, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 6 automašīnas
(automašīnas tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas vai brīvajā zaļā zonā).
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 122 k-1, Rīgā, esošās autonovietnes nenodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām, tāpēc ir autonovietņu
deficīts (skatīt 4.18.tabulu). Saskaņā ar RTIAN dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-1,
Rīgā, funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā jānodrošina vismaz 8 autonovietnes,
kas aizņem vismaz 200 kv.m. jeb 11% no funkcionāli nepieciešamā zemesgabala.
Piezīme: dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-1, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajam zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas
ietver autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 122 k-1, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no
Ropažu ielas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 122 k-1, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals skatāms 4.18.attēlā kā arī 4.16. tabulā.

4.18.attēls Dzīvojamai mājai
Ropažu ielā 122 k-1, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža
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4.16.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Ropažu iela 122 k-1, Rīga

01000910033

Zemesgabala
piederība

Privatizēts

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
1742

1742

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)
1742

1742

0

1742

1742

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 122 k-1, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.
4.2.17. Dzīvojamā māja – Ropažu iela 122 k-5, Rīga
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu dzīvojamās mājas ar 16 dzīvokļu
īpašumiem.
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība ~ 1586 kv.m.
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu veido - zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 01000910111 daļa (adrese – Ropažu iela 120, Rīga). Zemesgabals, par
kura izmantošanas nosacījumiem dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā,
dzīvokļu īpašniekiem ir jāvienojas ar zemesgabala īpašnieku. Platība ~ 1586 kv.m.
(skatīt 4.20.attēlu).
Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves rādītāji:
• Apbūves intensitāte – 67% (atļautais maksimums 70%).
• Brīvā teritorija – 67% (atļautais minimums 60%).
Atbilstoši esošajai situācijai dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iespējams izvietot aptuveni 6 automašīnas
(automašīnas tiek novietotas uz ceļa braucamās daļas vai brīvajā zaļā zonā) (skatīt
4.21.attēlu).
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā, esošās autonovietnes nenodrošina
nepieciešamo autonovietņu skaitu atbilstoši RTIAN prasībām, tāpēc ir autonovietņu
deficīts (skatīt 4.18.tabulu). Saskaņā ar RTIAN dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-5,
Rīgā, funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā jānodrošina vismaz 8 autonovietnes,
kas aizņem vismaz 200 kv.m. jeb 13% no funkcionāli nepieciešamā zemesgabala.
Piezīme: dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajam zemesgabalam izstrādājams atsevišķs labiekārtojuma projekts, kas
ietver autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un invalīdu autotransporta stāvvietu
izvietojumu, un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā, piekļūšana tiek nodrošināta no
Ropažu ielas.
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Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā, funkcionāli nepieciešamajā
zemesgabalā iekļauto zemes vienību platību izmaiņas skatāmas 4.19. un 4.20. attēlā kā
arī 4.17. tabulā.

4.19.attēls Dzīvojamai mājai Ropažu
ielā 122 k-5, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala robeža uz
dzīvojamās mājas privatizācijas brīdi

4.20.attēls Dzīvojamai mājai Ropažu ielā
122 k-5, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robeža

Ar TmP dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā, funkcionāli
nepieciešamajam zemesgabalam mainīta konfigurācija un platība. Dzīvojamās mājas
Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais zemesgabals palielināts,
pievienojot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000910111 daļu uz kuras
atrodas šķūnis (būves kadastra apzīmējums 01000910111029). Šķūni izmanto
dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā, privatizēto objektu īpašnieki.

4.21.attēls Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā, funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals
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4.17.tabula
Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platības
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās saistība ar zemes
mājas adrese
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Ropažu iela 122 k-5, Rīga

01000910111

Zemesgabala
piederība

Juridiska persona

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā Rīgas pilsētas
reģistrētā
zemesgrāmatā
ēku/būvju
reģistrētā
saistība ar zemi,
ēku/būvju
sadalījums pa saistība ar zemi
zemesgabaliem
(kv.m.)
(kv.m.)
1543

Pēc dzīvojamās
Pēc
mājas
dzīvojamās
Plānotais
Plānotā
privatizācijas
mājas
funkcionāli
funkcionāli
funkcionāli
privatizācijas
nepieciešamā
nepieciešamā
nepieciešamā
funkcionāli Izmaiņas zemesgabala
Izmaiņas
zemesgabala
zemesgabala nepieciešamā
sadalījums pa
platība
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem
(kv.m.)
zemesgabaliem
platība
(kv.m.)
(kv.m.)
(kv.m.)

1543

1543

1543

0

1586

1586

43

Dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu skatīt grafiskajā daļā
“Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plāns”.

4.3. Transporta kustības organizācija tematiskā plānojuma teritorijā
• Piekļūšanas iespējas
TmP teritorija robežojas ar Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un
Krustabaznīcas ielu. Tmp teritorijai ir nodrošināta tieša piekļuve visām robežojošām
ielām.
Piekļūšana pie dzīvojamām ēkām noteikta pa ceļiem. To pamatu veido kvartāla
plānojuma struktūrai pakārtotās, padomju laikā būvētās iebrauktuves un ceļi.
Ceļi ir sliktā stāvoklī, ceļu brauktuves ir pārāk šauras divvirzienu auto plūsmai,
tādējādi apgrūtinot jau esošās infrastruktūras funkcionēšanu un pazeminot dzīves
kvalitāti.
TmP teritorijā ceļi nodrošina piekļūšanu pie visām dzīvojamām mājām un
zemesgabaliem, gan ar autotransportu, gan ar velosipēdiem, gan kājāmgājējiem.
Kvartālā atsevišķas dzīvojamās mājas (Ropažu ielā 132, Ropažu ielā 134, Ropažu ielā
136 un Ropažu ielā 138, Rīgā) funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus ir
nožogojušas, tādejādi ne visas teritorijas ir publiski pieejamas un pastāv šķēršļi brīvai
kustībai iekškvartāla pagalmos.
TmP teritorijā ceļu tīkli ir veidoti tā, lai nodrošinātu piekļūšanu pie katras
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas skatīt “Transporta un gājēju kustības organizācijas
plānu”.
• Gājēju kustība un velotransports
TmP teritorijā gājēju kustība galvenokārt notiek pa ceļiem un patvaļīgi
iestaigātajām takām un celiņiem
TmP teritorija ir nodrošināta ar sabiedriska transporta pieturvietu – 1. Un
3.tramvaja pieturām (Krustabaznīcas iela un “Alfa”).
Vidējais attālums no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām līdz sabiedriskā
transporta pieturvietām ir aptuveni 250m, skatīt grafiskās daļas ”Transporta un gājēju
kustības organizācijas plānu”.
• Autonovietnes pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
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Pēc esošas situācijas TmP teritorijā atrodas 17 dzīvojamās mājas ar 209
dzīvokļiem. Saskaņā ar RTIAN 138.punktu, minimālo autonovietņu, velonovietņu un
autobusu novietņu skaitu pie dzīvojamām mājām, tirdzniecības un pakalpojumu
objektiem un citām publiskām ēkām, kā arī publiskās ārtelpas teritorijās nosaka,
ievērojot, ka uz 1-2 dzīvokļiem ir 1 autonovietne, kas nozīmē, ka TmP teritorijā ir
jānovieto vismaz 105 autonovietnes un 1 velonovietne uz 1 dzīvokli.
TmP teritorija atbilstoši esošajai situācijai var novietot aptuveni 108
automašīnas (lielākoties no tām atrodas ceļa brauktuves malās, brīvajā zaļajā zonā).
TmP teritorijā ir iespējams izvietot automašīnas atbilstoši RTIAN noteikumiem, taču
pie atsevišķām mājam autonovietņu skaits ir mazāks nekā RTIAN prasītais, savukārt
pie citām mājām tiek izpildītas RTIAN prasības (skatīt 4.18.tabulu).
Projektējot dzīvojamo māju kvartālu, kvartālā netika paredzētas autonovietnes,
kas atbilstu šobrīd spēkā esošajām prasībām. 4.18. tabulā parādīts esošās un
iespējamās autonovietnes.
4.18. tabula
Dzīvojamām mājām TmP teritorijā esošo un iespējamo autonovietņu
nodrošinājums
Nr.
p.k.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas adrese

Būves
parametri
(st.sk/dz.sk)

Esošais
skaits

Autonovietnes
Nepieciešamās
% aizņemtā
aizņemtā
skaits
platība no
platība
FNZG

1

Bērzpils iela 59, Rīga

2/12

6

6

150

7

2

Bērzpils iela 61, Rīga

2/16

5

8

200

13

3

Bērzpils iela 63, Rīga

2/16

7

8

200

13

4

Bērzpils iela 65, Rīga

2/16

8

8

200

13

5

Bērzpils iela 67, Rīga

2/8

6

4

100

6

6

Bērzpils iela 69, Rīga

2/8

6

4

100

6

7

Bērzpils iela 71, Rīga

2/8

6

4

100

7

8

Bērzpils iela 73, Rīga

2/24

14

12

300

14

9

Bērzpils iela 75, Rīga

2/25

6

13

325

15

10

Raiskuma iela 3, Rīga

2/14

6

7

175

10

11

Ropažu iela 138, Rīga

2/6

5

3

75

4

12

Ropažu iela 136, Rīga

2/6

5

3

75

4

13

Ropažu iela 134, Rīga

2/6

5

3

75

4
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14

Ropažu iela 132, Rīga

2/6

6

3

75

4

15

Ropažu iela 130, Rīga

2/6

5

3

75

6

16

Ropažu iela 122 k-1, Rīga

2/16

6

8

200

11

17

Ropažu iela 122 k-5, Rīga

2/16

6

8

200

13

108

105

KOPĀ:

/209

4.4. Inženiertehniskais nodrošinājums
Elektroapgāde
TmP teritorijā atrodas AS “Latvenergo” piederošs nekustamais īpašums ar
kadastra Nr.01000910206, kurā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
01000910206 un elektroapgādes objekts - transformatoru apakšstacija TP-768.
TmP teritorijā atrodas AS “Sadales tīkls” elektroietaises, kas dzīvojamām mājām
TmP teritorijā nodrošina elektroapgādi ar zemsprieguma 0.4 kV kabeļlīnijām.
AS "Augstsprieguma tīkls" valdījumā esošas publiskas infrastruktūras
elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV divķēžu elektrolīnija Nr.204/609.
TmP teritorijā jāievēro aizsargjoslas ap elektriskajiem tīkliem, kas noteiktas
Aizsargjoslu likuma 16.pantā.
TmP teritorijā jāievēro aprobežojumi, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un cilvēku drošību darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā un par
vispārīgiem aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma 35. un 45.pantā.
Ūdensapgāde un kanalizācija
Dzīvojamām mājām TmP teritorijā ūdensapgāde tiek nodrošināta ar pieslēgumu
pie SIA “Rīgas ūdens” izbūvētajiem DN 150/100 mm ielas ūdensvada ar pievadiem
Ropažu ielā, DN 15 mm ielas ūdensvada Krustabaznīcas ielā un DN 900 mm un DN
1000 mm maģistrālā ūdensvada gar Bērzpils ielu. TmP robežās ēkas pievienotas
ūdensvadam ar ēku savienojošiem abonenta ūdensvada pievadiem.
TmP teritorijas robežās izbūvēti pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu
kanalizācijas pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas DN 300 mm
cauruļvads ar atzariem Ropažu ielā un pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu
kanalizācijas divi DN 400 mm spiedvadi Raiskuma ielā.
TmP teritorijā jāievēro ūdensvada un pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu
kanalizācijas ekspluatācijas aizsargjoslu platumi, kas noteikti Aizsargjoslu likuma
19.pantā.
Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu aizsargjoslās jāievēro aprobežojumi, kas
noteikti Aizsargjoslu likuma 35.pantā un 48.pantā.
Gāzes apgāde
TmP teritorijā atrodas AS “Latvijas gāze” piederoši sadales gāzesvadi un pievadi
ar spiedienu no 0.025 MPa līdz 0.4 MPa.
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TmP teritorijā jāievēro ap gāzesvadiem, gāzes apgādes iekārtām un būvēm
noteiktos ekspluatācijas aizsargjoslu platumi, kas noteikti Aizsargjoslu likuma
22.pantā, kā arī aprobežojumi, kas noteikti Aizsargjoslu likuma 35.pantā un 56.pantā.
Siltumapgāde
TmP teritorija atrodas AS “Rīgas siltums” ” kanālā esoši siltumtīkli Dn50 mm,
Dn65 mm, Dn80 mm, Dn125 mm un Dn150 mm, kā arī kanālā esošie siltumtīkli
Dn150 mm un šobrīd atsēgtie siltumtīkli Dn50 mm un Dn400 mm.
TmP teritorijā jāievēro ap siltumtīklu ekspluatācijas aizsargjoslu platumi, kas
noteikti Aizsargjoslu likuma 17.pantā, kā arī aprobežojumi, kas noteikti Aizsargjoslu
likuma 35.pantā un 46.pantā.

4.5. Ugunsdrošība
Būvju lietošanas veidus, izvietojumu, ugunsdrošības attālumus un piebrauktuves
noteic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība”
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333). Apbūves
teritorijas ēkām būvēm nodrošina piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un
glābšanas tehnikai. Piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst
būt mazāks par 3,5 metriem, augstums ne mazāk par 4,25 metriem. Piebrauktuves
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai apzīmē 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 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571
“Ceļu satiksmes noteikumi”.
Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi noteic saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-26 “Ūdensapgādes būves” (apstiprināti ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnijā noteikumiem Nr.326) un to izpildei piemērojamiem standartiem.
Jāparedz centralizēta ūdensapgādes sistēma ar cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada
maģistrālēm paredz aizvarus vai aizbīdņus atsevišķu posmu atvienošanai, gaisa vārstus
ūdensvadu atgaisošanai un izlaides ūdensvadu iztukšošanai. Ugunsdzēsības hidrantu
izbūve paredz aizsardzību pret aizsalšanu ziemā. Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada
tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu katras ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no vismaz
diviem hidrantiem un vismaz trīs stundu laikā (izņemot Latvijas būvnormatīvā LBN
222-15 “Ūdensapgādes būves” minētos gadījumus). Ugunsdzēsības hidrantus izbūvē
saskaņā ar Latvijas standartiem LVS NE 14339 “Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”,
LVS NE 14384 “Virszemes ugunsdzēsības hidranti”. Jāņem vērā nepieciešamie ūdens
patēriņi ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskām un sadzīves
vajadzībām. Ūdens ņemšanas atrašanas vietas, kā arī piebraukšanas ceļus pie tām
apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar Latvijas standartiem LVS 446 “Ugunsdrošībai
un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām.
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5. ZIŅOJUMS PAR TEMATISKĀ PLĀNOJUMA
IZSTRĀDĒ IZSNIEGTO NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU
Saskaņā ar Darba uzdevumu tika pieprasīti nosacījumi un/vai informācija TmP
izstrādei:
1. Rīgas pilsētas būvvalde;
2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments;
3. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments;
4. Rīgas domes Īpašuma departaments;
5. Rīgas domes Satiksmes departaments;
6. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija;
7. Valsts kultūras pieminekļu un aizsardzības inspekcija;
8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde;
9. SIA “Rīgas ūdens”;
10. AS “Latvenergo”;
11. AS “Sadales tīkls”;
12. AS “Augstsprieguma tīkls”;
13. AS “Latvijas gāze”;
14. AS “Rīgas siltums”.
Saņemtos institūciju nosacījumus un/vai informāciju skatīt 5.1.tabulā un
6.pielikumā.
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5.1.tabula
Institūciju nosacījumi un to rezultāti
Institūciju nosacījumi

Rezultāts

Rīgas pilsētas būvvaldes 31.08.2016. nosacījumi Nr.BV-16-1402-dv
1. Būvvalde norāda, ka tematiskajā plānojumā jāievēro Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN), Ministru kabineta 08.09.2015. noteikumu Nr. 522 „Privatizējamai
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 522), kā arī citu normatīvo
aktu prasības.
2. Noteikumu Nr. 522 3. punkts paredz, ka funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauj zemi, uz kuras pilnībā vai daļēji atrodas tai
piesaistītā dzīvojamā māja, kā arī tās uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamie infrastruktūras, labiekārtojuma
un komunikāciju elementi. Līdz ar to, izskatot jautājumu par piesaistīto zemesgabalu korekciju, būtu jāņem vērā RTIAN nosacījumi
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecībā un izmantošanā.
3. Piesaistāmo zemesgabalu veidošanā jāievēro RTIAN zemesgabalu apbūves nosacījumi – ievēro apbūves intensitātes, apbūves
blīvuma un brīvās teritorijas rādītājus (apbūves tehniskie rādītāji), būvlaidi, attālumus līdz kaimiņu zemesgabalu robežām, insolācijas
prasības un minimālos ugunsdrošības attālumus (RTIAN 254., 255., 265., 287., 298., 301. un 305. punkts). Piesaistāmajam un
atlikušam zemesgabalam ir jānodrošina piekļūšana, kas ir atrunāta RTIAN 2.7. nodaļas „Piekļūšanas noteikumi” 49. punktā.
4. Piesaistāmai vai jaunveidojamai zemes vienībai jānodrošina būves funkcionalitāte. Būvvalde vērš uzmanību, ka atbilstoši RTIAN
138. punktam daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir jāparedz viena autonovietne uz diviem dzīvokļiem. Arī Noteikumu Nr. 522 5.
punktā ir noteikts, ka nosakot funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, papildus šo noteikumu 4. punktā minētajam nosacījumam ņem
vērā arī attiecīgās dzīvojamās mājas esošo dzīvokļu skaitu. Līdz ar to kvartālā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
nepieciešamo autostāvvietu izvietojumu būtu jāparedz sava (piesaistītā) zemesgabala robežās (ja ar detālplānojumu nav noteikts
savādāk saskaņā ar RTIAN 155. punktu – izstrādājot detālplānojumu, transportlīdzekļu novietni var izvietot citā zemesgabalā
attiecīgā detālplānojuma teritorijā precizējot detālplānojumā zemesgabala, uz kura plānots izvietot transportlīdzekļu novietni, plānoto
(atļauto) izmantošanu un kā vienīgo zemesgabala plānoto (atļauto) izmantošanas veidu nosakot transportlīdzekļu novietni).
5. Piesaistāmā zemesgabalā jābūt atrisinātai transporta organizācijai, jāparedz saimnieciskā zona (atkritumu konteineru novietni
normatīvajā attālumā no ēkas un no zemesgabala robežām, u.tml.). Vienlaikus jāievēro RTIAN 145. punktā noteiktais (pie
daudzdzīvokļu nama veido transportlīdzekļu novietnes operatīvā transporta un apkalpes dienestu autotransporta novietošanai, tās
izvietojot ēkas ieejas tiešā tuvumā).
6. Vienlaikus Būvvalde uzsver, ka, projektējot daudzdzīvokļu namu, tās pagalmu veido kā rekreācijas teritoriju ar sporta, rotaļu un
atpūtas zonām atbilstoši RTIAN 454. punktam. Attiecīgi Noteikumu Nr. 522 8. punkts nosaka, ka atsevišķas privatizējamās
dzīvojamās mājas iekšpagalmu (ārtelpa dzīvojamo māju apbūvē, kuru ierobežo brīvi stāvošas vai savienotas dzīvojamās mājas un kas
paredzēta šo māju iedzīvotāju primāro rekreācijas un saimniecisko vajadzību nodrošināšanai) iekļauj tai funkcionāli nepieciešamajā
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zemesgabalā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 01.09.2016. nosacījumi Nr.DA-16-1453-dv
1. Nosakot dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus, ievērot Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo
noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 2.6. nodaļas nosacījumus;
2. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikt, ievērojot Rīgas domes 2015. gada 3. novembra saistošo
noteikumu Nr. 177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi” 4.5. apakšpunkta
prasības par apbūves intensitātes un brīvās teritorijas aprēķinu. Brīvo teritoriju noteikt, ievērojot RTIAN 258. punkta apakšpunktu
nosacījumus;
3. Noteikt dzīvojamām mājām nepiesaistītas perspektīvā apbūvējamās un neapbūvējamās teritorijas atbilstoši RTIAN 2.6. nodaļas
prasībām. Sniegt priekšlikumus par dzīvojamām mājām nepiesaistīto zemes gabalu izmantošanu;
4. Noteikt piebraucamos ceļus visiem plānojamā teritorijā esošajiem objektiem un jaunveidojamiem zemes gabaliem, nodrošinot
apkalpes un civilās aizsardzības dienestu transportlīdzekļiem piebraukšanas iespējas un īslaicīgas apstāšanās vietas pie objektiem
atbilstoši RTIAN 145. punkta nosacījumiem. Sniegt priekšlikumus to juridiskā statusa nostiprināšanai, tai skaitā izstrādāt
priekšlikumus sarkano līniju noteikšanai;
5. Noteikt publiski lietojamus gājēju ceļus, kas savieno dzīvojamās mājas ar sabiedriskā transporta pieturvietām, apkaimes centru un
pakalpojumu objektiem, publiski pieejamiem apstādījumiem, kā arī nodrošina iedzīvotāju pārvietošanos caur tematiskajā plānojumā
ietverto teritoriju. Attālumu starp dzīvojamās mājas ieeju un sabiedriskā transporta pieturvietu ieteicams plānot, nosakot īsāko ceļu
ne garāku par 500 m;
6. Noteikt teritorijas autostāvvietu un velo novietņu izvietošanai tematiskā plānojuma teritorijā, autonovietņu nodrošinājumu risinot
kompleksi visā kvartāla teritorijā. Sniegt priekšlikumus autonovietņu deficīta novēršanai;
7. Noteikt teritorijas publiski pieejamiem apstādījumiem, rotaļu laukumiem, mierīgas atpūtas vietām un aktīvas atpūtas zonām;
8. Noteikt teritorijas, kas nepieciešamas komunālo pakalpojumu nodrošināšanai, paredzot piekļuvi pie inženiertīklu objektiem un vietas
atkritumu savākšanai.
9. Departaments aicina tematiskā plānojuma risinājumu izstrādes procesā nodrošināt sabiedrības līdzdalību un projekta izstrādē
informēt iespējami plašāku iedzīvotāju loku par lielmēroga dzīvojamo kvartālu plānošanas, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas
specifiku un iespējām. Departaments uzskata, ka nepieciešams informēt tematiskā plānojuma teritorijā ietverto dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašniekus, ja jaunveidojamā zemes gabala ietvaros netiks nodrošināta visa dzīvojamās mājas uzturēšanai,
apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamā infrastruktūra un labiekārtojums.
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5. Prasība ievērota

6. Prasība ievērota TmP
kompetences ietvaros
7. Prasība neattiecas uz TmP
izstrādi
8. Prasība ievērota TmP
kompetences ietvaros
9. Prasība ievērota

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Apsaimniekošanas pārvaldes 13.09.2016. nosacījumi Nr.DMV-16-2376-dv
1. Kvartālā starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu esošo dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamajiem 1. Prasība ievērota
zemesgabaliem jāatbilst Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Ministru kabineta 08.09.2015. noteikumu Nr. 522 „Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
noteikšanas kārtība”, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.
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2. Funkcionāli nepieciešamajos zemesgabalos jāiekļauj zemi, uz kuras pilnībā vai daļēji atrodas tai piesaistītās dzīvojamās mājas, kā arī 2. Prasība ievērota
to uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamie infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementi.
3. Piesaistāmajos zemesgabalos jābūt atrisinātai transporta organizācijai, jāparedz saimnieciskā zona (atkritumu konteineru novietne 3. Prasība ievērota TmP
normatīvajā attālumā no ēkas un no zemesgabala robežām, u.tml.). Piesaistāmajos zemesgabalos ir jānodrošina teritorija operatīvā kompetences ietvaros
transporta un apkalpes dienestu autotransporta novietošanai.

Rīgas domes Īpašuma departamenta 29.08.2016. nosacījumi Nr.DI-16-475-dv
1. Pēc Rīgas pilsētas valsts un pašvaldības dzīvojamo māju Privatizācijas komisijas pasūtījuma ir izstrādāts Vienkāršots detālplānojums
- Privatizējamām dzīvojamām mājām piesaistāmie zemesgabali kvartālam starp Krustabaznīcas, Bērzpils un Ropažu ielām, kas
saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē 11.03.1999. un Departamentā 14.04.1999. Vienkāršotais detālplānojums apskata dzīvojamās mājas
Ropažu ielā 122, korpusi Nr.l., Nr.2., Nr.3., Nr.4., Nr.5., Nr.6., Nr.7., Nr.8., Nr.9., Nr.10., Nr.11., Nr.12., Nr.13. un Nr.14. Projekta
ietvaros sniegta informācija par dzīvojamām mājām Ropažu ielā 130, 132, 134, 136 un 138, proti, ir veikti zemesgabalu uzmērījumi
un ar Rīgas pilsētas zemes komisijas 19.02.1998. lēmumu Nr.7/10 apstiprināti zemes robežplāni ēku un būvju īpašuma tiesību
nostiprināšanai.
2. Teritorijā, kas nav piesaistīta dzīvojamām mājām, atrodas Rīgas pilsētai piederoši zemesgabali ar kadastra apzīmējumu 01000912233
un kadastra apzīmējumu 01000910422.
3. Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 01000912233 turpmākā izmantošana noteikta ar Rīgas domes 14.12.2010. lēmumu Nr.2325
"Par valsts pārvaldes funkciju veikšanu vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta Nr.4
(atkritumu saimniecības objekti) apstiprināšanu un zemesgabalu piekritību un piederību".
4. Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 01000920422 ar Rīgas domes 25.08.2009. lēmumu Nr.138 ir ieskaitīts apmaiņas zemju fondā
un tiks nodots īpašumā privātpersonām.

1. Ņemts vērā

2. Ņemts vērā
3. Ņemts vērā
4. Ņemts vērā

Rīgas domes Satiksmes departamenta 30.08.2016. nosacījumi Nr.DS-16-638-dv
1. Tematiskā plānojuma izstrādei ievērot Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, Nr.106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi”, Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un
uzturēšanas noteikumi”, MK noteikumus Nr.633, LVS ceļu projektēšanā, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un LBN 208-15
prasības.
2. Izstrādāt piebraucamo ceļu un autonovietņu shēmu un principālos satiksmes organizācijas risinājumus, tai skaitā saimnieciskajam
transportam. Projektējamiem ceļiem izstrādāt šķērsprofilus.
3. Piebraukšanai teritorijai izmantot esošās iebrauktuves no ielu tīkla.
4. Nepieciešamības gadījumā dibināt ceļa servitūtus.
5. 5. Objekta būves, tai skaitā autostāvvietas, izvietot gruntsgabalu robežās, aiz ielu sarkanajām līnijām, nodrošinot dzīvojamās mājas
nepieciešamo autonovietņu skaitu.
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2. Prasība ievērota TmP
kompetences ietvaros
3. Prasība ievērota
4. Prasība ievērota TmP
kompetences ietvaros
5. Prasība ievērota TmP
kompetences ietvaros

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas 16.09.2016. nosacījumi Nr.IZ-16-643-dv
1. Visām dzīvojamām mājām funkcionēšanai nepieciešamajā zemes gabalā jāparedz atstāt atbilstošu piebraucamo ceļu un to zemes
gabala daļu, kurā atrodas ēkai nepieciešamās komunikācijas.
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2. Veicot plānojuma izstrādi, jāparedz atstāt katrai mājai atbilstošu piebraucamo ceļu, gadījumā, ja tas paredzēts piebraukšanai pie
vairākām mājām, plānojuma līmenī to nosakot kā koplietošanas ceļu.

2. Prasība ievērota

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 07.09.2016. nosacījumi Nr.06-05/2835
1. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
2. Latvijas Republikas likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras
pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”.
3. Saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (turpmāk – Likuma) 8.pantā noteikto, „aizliegts atsavināt viena kultūras
pieminekļa vai pieminekļa kompleksa atsevišķas daļas, kā arī sadalīt zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa
saglabāšana.” Savukārt Likuma 3. pantā norādīts: “Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām
daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās
pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība.” Vēsturiskā plānojuma saglabāšanu paredz arī Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumi Nr.474
“Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”,
kuros kā viena no saglabājamām vērtībām noteikts vēsturiskais plānojums.
4. Tematiskā plānojumā ietvaros veikt kvartāla plānojuma struktūras vēsturiskās attīstības izpēti balstot uz vēsturisko plānu materiāliem,
kuros atspoguļota zemes īpašumu struktūra - zemesgabalu dalījums jeb plānojums kvartālā (zemesgabalu robežas, forma,
novietojums u.tml.), parādot vēsturiskās plānojuma struktūras izmaiņas laika gaitā un salīdzinot tās ar pašreizējo situāciju, kā arī
nosakot kvartāla plānojuma struktūras saglabājamās vērtības, īpašu uzmanību pievēršot, ka plānojamā teritorijā atrodas valsts
aizsargājamie kultūras pieminekļi.
5. Tematiskā plānojuma risinājumiem jābūt tādiem, kas paredz izpētes ietvaros noteiktās vēsturiskās plānojuma struktūras vērtību
saglabāšanu un plānotās zemes gabalu struktūras iekļaušanos esošajā kvartāla plānojuma struktūrā, neveidojot kvartāla kopējai
plānojuma struktūrai neraksturīgus, turpmākajai attīstībai neizmantojamus un kvalitatīvai dzīves videi neatbilstošus zemes gabalus.
Vienlaikus ēkām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalus plānot tā, lai to platība un robežas kalpotu katras ēkas, kā arī tai
nepieciešamo infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementu uzturēšanai, labiekārtošanai un funkcionēšanai.
6. Plānojuma redakcijas izstrādes laikā – līdz tā redakcijas projekta nodošanai sabiedriskajai apspriešanai organizēt diskusijas Inspekcijā
par izstrādātajiem priekšlikumiem un to ietekmi aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.
7. 7. Tā kā teritorijā atrodas aizsargājamie kultūras pieminekļi un tā teritorija ietilpst aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsargjoslās
(aizsardzības zonās), tematiskā plānojumā norādāmi atbilstošie apgrūtinājumi.
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 23.09.2016. nosacījumi Nr.22/8-1.6.1/1061
1. Būvju lietošanas veidus, izvietojumu, ugunsdrošības attālumus un piebrauktuves saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 1. Prasība ievērota TmP
Būvju ugunsdrošība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333). Piebrauktuvju, iebrauktuvju un kompetences ietvaros
caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem, augstums nemazāk par 4,25 metriem. Piebrauktuves ugunsdzēsības un
glābšanas tehnikai apzīmē 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 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”.
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2. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves” (apstiprināti ar Ministru 2. Prasība neattiecas uz TmP
kabineta 2015.gada 30.jūnijā noteikumiem Nr.326) un to izpildei piemērojamiem standartiem. Jāparedz centralizēta ūdensapgādes izstrādi
sistēma ar cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada maģistrālēm paredz aizvarus vai aizbīdņus atsevišķu posmu atvienošanai, gaisa vārstus
ūdensvadu atgaisošanai un izlaides ūdensvadu iztukšošanai. Ugunsdzēsības hidrantu izbūve paredz aizsardzību pret aizsalšanu
ziemā. Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu katras ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no vismaz
diviem hidrantiem un vismaz trīs stundu laikā (izņemot Latvijas būvnormatīvā LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves” minētos
gadījumus). Ugunsdzēsības hidrantus izbūvē saskaņā ar Latvijas standartiem LVS EN 14339 “Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”,
LVS NE 14384 “Virszemes ugunsdzēsības hidranti” un LVS 187 “Ugunsdzēsību hidrantu nacionālās prasības”. Jāņem vērā
nepieciešamie ūdens patēriņi ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskām un sadzīves vajadzībām. Ūdens ņemšanas
atrašanas vietas, kā arī piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar Latvijas standartiem LVS 446
“Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām.

SIA “Rīgas ūdens” 02.09.2016. nosacījumi Nr.T1-5.2.7/1036
1. Tematiskā plānojuma teritorijas robežās starp Bērzpils, Raiskuma, Ropažu un Krustabaznīcas ielām, (ņemot vērā tehnisko
noteikumu pieprasījumam klāt pievienot plānu) iebūvēti DN 150/100 mm ielas ūdensvads ar pievadiem Ropažu ielā, DN 15 mm
ielas ūdensvads Krustabaznīcas ielā un DN 900 mm un DN 1000 mm maģistrālie ūdensvadi gar Bērzpils ielu. TmP robežās ēkas
pievienotas ūdensvadam ar ēku savienojošiem abonenta ūdensvada pievadiem.
2. TmP teritorijas robežās iebūvēti pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas DN 300 mm cauruļvads ar atzariem Ropažu
ielā un pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas divi DN 400 mm spiedvadi Raiskuma ielā.
3. Minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla posmu izvietojuma shēmas iespējams saņemt Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamentā.
4. Izstrādājot TmP, jāņem vērā saistošie normatīvie akti, tajā skaitā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, ministru kabineta
22.03.2016. noteikumi Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, Rīgas domes
17.12.2002. saistošie noteikumi Nr.39 “Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
noteikumi”.
5. Īpaša uzmanība jāpievērš Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumiem Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu un lietošanu 9. un 32. punktā norādītajam un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu
robežas pēc iespējas jānosaka tā, lai dzīvojamās mājas īpašnieku īpašumā vai valdījumā esošās ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmas atrastos dzīvojamai mājai piesaistītajā (funkcionāli nepieciešamajā) zemes gabalā un ūdensapgādes komercuzskaites mezgls
atrastos uz minētās sistēmas piederības robežas.
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AS “Latvenergo” 19.09.2016. nosacījumi Nr.01VD00-13/3365
1. Izstrādājot TmP dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu noteikšanai ņemt vērā, ka šajā teritorijā ietilpst AS 1. Ņemts vērā
“Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra numuru 01000910206, kurā ietilpst zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
01000910206 un transformatoru apakšstacija TP-768 ar kadastra apzīmējumu 01000910206001 un tas ir ierakstīts Rīgas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000493500.
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2. Informējam, ka šobrīd TmP teritorijā AS “Latvenergo” pārziņā esošu pazemes elektronisko sakaru tīkla līniju nav un tās netiek 2. Ņemts vērā
plānotas. Veicot TmP izstrādi minētajai teritorijai inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijās plānot tādu, lai tas atbilst MK
30.09.2014. noteikumiem Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”.

AS “Sadales tīkls” 15.09.2016. nosacījumi Nr.30KI50-02.05/2365
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Tematiskā plānojuma teritorijā esošo elektrotīklu un būvju novietojumam jāatbilst spēkā esošā normatīvā regulējuma, tajā skaitā
Latvijas būvnormatīvu prasībām.
Lai nodrošinātu elektrisko tīklu ietaišu drošu ekspluatāciju, kā arī piekļūšanu pie tām, tematiskā plānojumā jāuzrāda visas esošo
(transformatoru apakšstacijas, vidējā un zemsprieguma elektropārvades līnijas) un perspektīvo elektroapgādes objektu aizsardzībai
un ekspluatācijai nepieciešamās aizsargjoslas (skat. pielikumā shēmu ar esošajiem energoapgādes objektiem un to pietuvināto
atrašanās vietu). Aktuālo informāciju par tematiskā plānojuma teritorijā esošajiem elektrotīkliem var saņemt AS „Sadales tīkls”
Rīgas pilsētas Tehnisko datu uzturēšanas nodaļā (Šmerļa ielā 1, 119.kab., Rīgā, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no
plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.30, piektdienās plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.30), pieprasot
informāciju no planšetēm: 75-V-13, 14, 15, 16, 87-A-1, 2, 3, 3.
Izstrādājot tematisko plānojumu, ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti
Aizsargjoslu likumā, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību. Ņemot vērā, ka nav pieļaujama
apbūve esošo energoapgādes objektu aizsargjoslās, nepieciešamības gadījumā paredzēt to pārvietošanu. Atbilstoši Enerģētikas
likuma 23.panta 2.daļai, esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka
prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem.
Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā paredzēt saskaņā ar plānoto objekta elektroapgādes shēmu, un atbilstoši 2014.gada
1.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums””.
Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem, to pieslēgšanai pie esošajiem vai
jaunizveidojamiem inženiertīkliem. Ja tiek plānota esošo elektrolīniju pārvietošanu, elektroietaišu pārbūvei (pārvietošanai) pirms
plānojuma izstrādāšanas AS „Sadales tīkls” jāsaņem Tehniskie noteikumi, jāizstrādā Tehniskais projekts, ievērojot elektrolīnijas
pārbūves tehniskos noteikumus.
Tematiskā plānojumā ietvert šādas prasības:
• Ievērot spēkā esošo normatīvo regulējumu par aprobežojumiem, t.sk. Aizsargjoslu likuma 35.pantā noteiktos vispārīgos
aprobežojumus aizsargjoslās un 45.pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem.
• Ievērot aizsargjoslas gar AS „Sadales tīkls” energoapgādes objektiem:
• elektrisko tīklu kabeļlīnijām aizsargjosla noteikta 1 metra attālumā no kabeļa līnijas ass;
• sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām aizsargjosla noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu
nožogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas;
• gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20kV aizsargjosla noteikta 2,5 metru attālumā no līnijas ass.

1. Prasība ievērota
2. Prasība ievērota TmP
kompetences ietvaros

3. Prasība ievērota TmP
kompetences ietvaros

4. Prasība ievērota TmP
kompetences ietvaros
5. Prasība neattiecas uz TmP
6. Prasība ievērota

AS “Latvijas gāze” 31.08.2016. nosacījumi Nr.27.4-2/2431
1. Plānojuma teritorijā atrodas AS “Latvijas gāze” Rīgas iecirkņa ekspluatācijas zonā esoši sadales gāzesvadi un pievadi ar spiedienu 1. Ņemts vērā
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līdz 0.025 MPa un sadales gāzesvads ar spiedienu līdz 0.4 MPa
2. Izstrādājot TmP nepieciešams
• Grafiskajā daļā uzrādīt esošos gāzesvadus;
• Tematiskā plānojuma paskaidrojošā daļā noteikt esošo sadales gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.025 MPa un 0.4MPa aizsargjoslu
atbilstoši atbilstoši normatīvajiem aktiem
3. Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās
ekspluatācijas aizsargjoslas ap sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām, kā arī citus normatīvos aktus.

2. Prasība ievērota TmP
kompetences ietvaros
3. Prasība ievērota TmP
kompetences ietvaros

AS “Rīgas siltums” 07.09.2016. nosacījumi Nr.2.2-4/5182
1. Tematiskā plānojuma teritorijā ir izvietoti AS “Rīgas siltums” kanālā esoši siltumtīkli Dn50 mm, Dn65 mm, Dn80 mm, Dn125 mm 1. Ņemts vērā
un Dn150 mm, kā arī kanālā esošie siltumtīkli Dn150 mm un šobrīd atslēgtie siltumtīkli Dn50 mm un Dn400 mm.
2. Tematiskais plānojums kvartālam starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu, Rīgā jāizstrādā saskaņā ar 2. Prasība ievērota
pastāvošajiem normatīviem.

AS “Augstsprieguma tīkls” 15.09.2016. nosacījumi Nr.50SA140-08-2131
1. Plānojuma teritoriju šķērso akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valdījumā esošas publiskas infrastruktūras elektroenerģijas
pārvades tīkla 110kV divķēžu elektrolīnija Nr.204/609. Elektrolīnija un tās balsts attēlots Rīgas pilsētas augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datubāzē.
2. Sagatavojot plānojumu paredzēt risinājumus cilvēku drošībai un elektrolīnijas aizsardzībai, ievērot "Aizsargjoslu likuma" (1997.g.)
16., 35. un 45.panta, Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
(2006.g.), Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" (2014.g.), elektroiekārtu, citu inženierkomunikāciju un būvju
būvniecības noteikumu prasības, tai skaitā:
• Plānojot ielu/ceļu, piebraucamo ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar
110kV elektrolīniju ievērot savstarpējos minimālos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 00814 "Inženiertīklu izvietojums" prasībām.
• Plānoto ēku, autotransporta stāvvietu, sabiedriskā transporta pieturu, apgaismes balstu, ugunsdzēsības hidrantu, stādāmo koku
novietojumu paredzēt ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas.
• Paredzēt risinājumus, kas reāli izslēdz iespēju izmantot elektrolīnijas aizsargjoslu autotransporta stāvvietām un laukumiem. Sporta,
atpūtas un cilvēku pulcēšanās vietu novietojumu paredzēt tālāk par 30 metriem no 1l0kV elektrolīnijas malējo vadu projekcijas.
• Minimālais horizontālais attālums no 110kV elektrolīnijas malējo vadu projekcijas līdz paralēli novietotai ielai, ceļam - 4 metri.
Sķērsojumā ar elektrolīniju minimālais horizontālais attālums no elektrolīnijas balsta pamata vai tā uzbēruma sākuma - 5 metri.
3. Plānojuma grafiskajā daļā attēlo šādu informāciju:
• 110kV elektrolīnijas balstu, vadus un aizsargjoslu.
• Plānotas ielas, ceļus, būves, inženierkomunikācijas, esošas un plānotas ēkas un būves.
• Attēlot esošā un plānotā horizontālā attāluma izmērus no elektrolīnijas malējā vada projekcijas līdz paralēli novietotai ielai vai ceļam
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un attāluma izmērus no balsta pamata vai uzbēruma līdz ceļam.
4. Plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut šādus nosacījumus:
• Būvprojektu izstrādāšanai 110kV elektrolīnijas aizsargjoslā saņemt tehniskos noteikumus AS "Augstsprieguma tīkls".
• Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV elektrolīnijas malējiem vadiem izstrādāt un saskaņot ar
AS "Augstsprieguma tīkls" darbu veikšanas projektu.
5. Informējam Jūs, ka tematiskā plānojuma robežās, zem 110kV gaisvadu elektrolīnijas un tās aizsargjoslā atrodas neatļautas ēkas ar
kadastra apzīmējumiem 0100 091 0111 025, 0100 091 2059 004, kā arī ierīkota autostāvvieta, kas ir pretrunā ar Aizsargjoslu likuma
45.panta (1) daļas 3) un 5) punkta prasībām. Aicinām plānojumā paredzēt pasākumus likuma pārkāpumu novēršanai.
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6. ZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS IESAISTI
Komisija 2018.gada 17.maijā pie dzīvojamām mājām Ropažu ielā 122 k-5, Bērzpils ielā 59, Bērzpils ielā 61, Bērzpils ielā 63,
Bērzpils ielā 65, Bērzpils ielā 67, Bērzpils ielā 69, Bērzpils ielā 71, Bērzpils ielā 73, Bērzpils ielā 75, Raiskuma ielā 3, Ropažu ielā 138,
Ropažu ielā 136, Ropažu ielā 134, Ropažu ielā 132, Ropažu ielā 130 un Ropažu ielā 122 k-1, Rīgā, izvietoja informāciju/paziņojumu par
tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu dzīvojamām mājām kvartālā starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas
ielu, Rīgā, ar nepieciešamību pārskatīt kvartāla robežām esošām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus.
Zemes īpašniekus, uz kuru zemes īpašuma atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Komisija 2018.gada maijā informēja nosūtot
vēstuli (DMPK-18-1140-nd). Papildus Komisija 2018.gada 16.maijā informēja arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājus
nosūtot vēstules (DMPK-18-1154-nd un DMPK-18-1151-nd).
No 2018.gada 18.maija līdz 18.jūlijam bija iespēja izteikt savus apsvērumus un ierosinājumus par kvartālā esošo dzīvojamo māju
funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu (skatīt 6.1.tabulu).
Ar TmP projektu varēja iepazīties Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv un Komisijas vestibila 1.stāvā. (Pērses ielā 10/12, Rīgā) vai
apmeklētāju pieņemšanas laikā - Pērses ielā 10/12, Rīgā, kur tika veikts skaidrojošais darbs par TmP izstrādi un gaitu.
6.1.tabula
TmP izstrādē saņemtie apsvērumi
Nr.
p.k.
1.

Saņemšanas datums
un numurs
22.05.2018.
DMPK-18-360-pi
Dzīvojamās mājas
Ropažu ielā 134,
Rīgā, iedzīvotāja

2.

19.06.2018.

Apsvērumi/ierosinājumi

Rezultāts

Pie mūsu mājas Ropažu ielā 134 ir piesprausta zemāk redzamā lapa. Vēlētos
uzzināt vai šī plānojuma izmaiņu rezultātā iecerēts skart arī Ropažu ielas 134
zemes gabalus? Vai tas attiecas tikai uz Ropažu ielas 122 korpuss 10 zemes
gabaliem?

Dzīvojamai mājai Ropažu ielā 134, Rīgā,
funkcionāli nepieciešamais zemesgabals visā
tā platībā nodots privatizācijai saskaņā ar
Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.9712 ierakstu. Saskaņā MK noteikumiem
Nr.522, netiek pārskatīta tā zemes daļa, kura
likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju" noteiktajā kārtībā nodota
īpašumā dzīvokļa īpašumu īpašniekiem.

Darām zināmu, ka Sabiedrība piekrīt priekšlikumam pārskatīt funkcionāli
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DMPK-18-995-sd
dzīvojamo māju
apsaimniekotājs
SIA “Rīgas namu
pārvaldnieks”
3.

14.08.2018.
DMPK-18-558-pi
Dzīvojamās mājas
Ropažu ielā 122 k-5,
Rīgā, iedzīvotāja

nepieciešamos zemesgabalus dzīvojamām mājām kvartālā starp Bērzpils ielu,
Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu atbilstoši spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un sagatavotajam funkcionāli nepieciešamo
zemesgabalu robežu plānam, ja tiks ņemti vērā visi apgrūtinājumi un funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala robežu maiņa neietekmēs dzīvojamo māju
apsaimniekošanu.
Esmu dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā, dzīvokļa īpašniece, vēlos Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
privatizēt dzīvojamās mājas piesaistāmo zemesgabalu. Kā to izdarīt un cik tā 0100091011, kas funkcionāli saistīta ar
maksās?
dzīvojamo māju Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā)
reģistrēta
zemesgrāmatas
nodalījumā
Nr.100000067060 uz juridiskas personas
vārda.
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” 8.pants nosaka, ja
viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu māja atrodas
uz fiziskās vai juridiskās personas īpašumā
esošas zemes, privatizācijas objekts ir
daudzdzīvokļu mājā esošs dzīvoklis (kopējā
dzīvokļa domājamā daļa), mākslinieka
darbnīca vai neapdzīvojamā telpa kopā ar
attiecīgu kopīpašumā esošu mājas domājamo
daļu vai viendzīvokļa māja vai tās domājamā
daļa, vai daudzdzīvokļu māja.
Ņemot vērā iepriekš minēto, informējam, ka
Komisija sagatavo un izsūta paziņojumus par
zemesgabala privatizāciju tikai par Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem
zemesgabaliem un nav tiesīga sniegt
pakalpojumus par citai personai piederošu
zemes gabalu.
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7. INSTITŪCIJU ATZINUMI PAR TEMATISKĀ PLĀNOJUMA REDAKCIJU
Komisija 2018.gada augustā nosūtīja vēstules par atzinuma sniegšanu tematiskajam plānojumam kvartālā starp Bērzpils ielu,
Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu, Rīgā, institūcijām, kas sniegušas nosacījumus un/vai informāciju tematiskā plānojuma
izstrādes uzsākšanai saskaņā ar Darba uzdevuma 6. un 7. punktu (skatīt 7.1. tabulu un 7.pielikumu).
7.1.tabula
Institūciju atzinumi par TmP redakciju
Iesniedzējs
Rīgas domes
Satiksmes
departaments
Rīgas domes
Mājokļu un vides
departamenta Vides
pārvalde

Datums un numurs
17.09.2018.
DS-18-638-dv

Rīgas pilsētas

20.09.2018.

12.09.2018.
DMV-18-2692-dv

Atzinums/priekšlikums
Departamentam nav iebildumu par sagatavoto tematisko plānojumu kvartālā
starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu.
Departamenta nosacījumi tematiskajam plānojumam ir izpildīti.
Saskaņā ar Rīgas domes 03.11.2015. saistošo noteikumu Nr.177 “Dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas sasitošie
noteikumi” nosacījumiem Pārvalde atbilstoši kompetencei norāda, ka kvartālā
starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu, Rīgā,
esošo dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem jāatbilst
Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ministru kabineta 08.09.2015.
noteikumu Nr. 522 „Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala noteikšanas kārtība”, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.
Funkcionāli nepieciešamajos zemesgabalos jāiekļauj zemi, uz kuras pilnībā vai
daļēji atrodas tai piesaistītās dzīvojamās mājas, kā arī to uzturēšanai,
apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamie infrastruktūras,
labiekārtojuma un komunikāciju elementi.
Piesaistāmajos zemesgabalos jābūt atrisinātai transporta organizācijai, jāparedz
saimnieciskā zona (atkritumu konteineru novietni normatīvajā attālumā no ēkas
un no zemesgabala robežām, u.tml.). Piesaistāmajos zemesgabalos ir
jānodrošina teritorija operatīvā transporta un apkalpes dienestu autotransporta
novietošanai.
Atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par
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Komentāri
Komisija informē, ka izstrādājot TmP ir ņemts
vērā MK noteikumu Nr.522 3.punkts.
Komisija norāda, ka atsevišķos dzīvojamo
māju
funkcionāli
nepieciešamajos
zemesgabalos nav iespējams ievērot RTIAN
noteiktās prasības par nepieciešamajām
autostāvvietām un rekreācijas teritorijām.
Tapēc TmP paskaidrojuma rakstā paskaidrots,
ka
dzīvojamām
mājām,
funkcionāli
nepieciešamajiem zemesgabaliem izstrādājami
atsevišķi labiekārtojuma projekti, kas ietver
autonovietņu, operatīvo transporta līdzekļu un
invalīdu autotransporta stāvvietu izvietojumu,
un rekreācijas zonas aizņemtās teritorijas.
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būvvalde

BV-18-1290-dv

05.02.2019.
BV-19-154-dv
Rīgas Ziemeļu
izpilddirekcija

21.09.2018.
IZ-18-733-dv

Rīgas domes
Īpašuma
departaments
Rīgas domes
Pilsētas attīstības
departaments

26.09.2018.
DI-18-458-dv
25.09.2018.
DA-18-1499-dv

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59. punktam
atzinumus par plānošanas dokumentu redakciju institūcijas sniedz divu nedēļu
laikā no dienas, kad sistēmā publicēts paziņojums par nepieciešamību sniegt
atzinumu. Institūcija var informēt pašvaldību par atzinuma sniegšanas termiņa
pagarināšanu līdz četrām nedēļām. Savukārt Noteikumu Nr. 628 62. punktā
noteikts, ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi nosacījumus un atzinumu
vai nav informējusi par atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, tiek
pieņemts, ka tai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu.
Ņemot vērā, ka Tematiskā plānojuma izskatīšana vēl turpinās, pamatojoties uz
Noteikumu Nr. 628 59. un 62. punktu, Būvvalde atzinuma par Tematisko
plānojumu sniegs līdz 08.10.2018.
Būvvalde, izvērtējusi iesniegto dokumentu kopsakarībā ar Būvvaldes
31.08.2016. dienesta vēstulē Nr. BV-16-1402-dv sniegtajiem nosacījumiem
Tematiskā plānojuma izstrādei, sniedz pozitīvu atzinumu par izstrādāto
Tematisko plānojumu.
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija pilnībā piekrīt Rīgas pašvaldības dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas izstrādātajam dzīvojamām mājām funkcionāli
nepieciešamo zemes gabalu tematiskajam plānojumam kvartālā starp
Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu, Rīgā.
Tā kā izstrādātā lokālplānojuma redakcija atbilst Departamenta 29.08.2016.
vēstulē Nr.1-5/DI-16-475-dv sniegtajiem nosacījumiem tematiskā plānojuma
izstrādei, Departaments atbalsta sagatavoto tematiskā plānojuma redakciju
Ņemot vērā, ka kopumā ir ievēroti Departamenta 01.09.2016. vēstulē Nr. DA16-1453-dv sniegtie nosacījumi Plānojuma izstrādei, Departaments sniedz
pozitīvu atzinumu par izstrādāto Plānojumu.
Vienlaikus Departaments norāda, ka tematiskā plānojuma teritorijā atrodas
vairāki objekti, kam piešķirts kultūras pieminekļa statuss – valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis “Krusta luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr.
6657) Ropažu ielā 120 un vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis “Rindu
ēkas” (valsts aizsardzības Nr. 8029) Ropažu ielā 130/138, kuru aizsargjoslas
skar pārējo kvartālā esošo apbūvi. Ņemot vērā, ka Plānojuma darba uzdevumā
ir uzdots izvērtēt vēsturisko un aktuālo informāciju par kvartāla teritorijā
esošajām dzīvojamām mājām, Departaments aicina papildināt Plānojumu ar
informāciju par kultūrvēsturiskajām vērtībām Plānojuma teritorijā un to
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informāciju par valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis „Krusta luterāņu baznīca” un
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi
“Rindu
ēkas”
Ropažu
iela
130/138
apgrūtinājumus.

TEMATISKAIS PLĀNOJUMS
Kvartālam starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu, Rīgā

Nacionālā kultūras
mantojuma
pārvalde

20.09.2018.
DMPK-18-1398-sd

14.11.2018.
DMPK-18-1583-sd

ietekmi uz Plānojuma risinājumiem.
Pārvalde neiebilst kvartālā starp Bērzpils, Raiskuma, Ropažu un
Krustabaznīcas ielām esošo dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo
zemesgabalu robežu pārkārtošanas priekšlikumam, bet nepiekrīt tematiskajā
plānojumā kļūdaini norādītajiem apgrūtinājumiem.
Pārvalde atkārtoti informē, ka saskaņā ar nosacījumu 4.1.punktu, tematiskā
plānojuma teritorijā atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Krusta
luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr.6657) Ropažu ielā 120 (ēka ar
kadastra apzīmējumu 0100 091 0111 001), uz kuru attiecināms apgrūtinājums
– valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010104).
Savukārt uz aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritoriju ap minēto kultūras
pieminekli, kas saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34
„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 60.5.3.punktu –
individuālā aizsardzības zona baznīcām un muižām, kas atrodas ārpus
pilsētbūvniecības pieminekļiem, ir 100 m, norādāms apgrūtinājums –
individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas)
teritorija ap valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekli (apgrūtinājuma
kods – 7314020201).
Tematiskā plānojuma teritorijā atrodas arī vietējās nozīmes arhitektūras
pieminekļi “Rindu ēkas” (valsts aizsardzības Nr.8029) Ropažu iela 130/138
(ēkas ar kadastra apzīmējumiem – 0100 091 0139 001, 0100 091 2005 001,
0100 091 2006 001, 0100 091 2007 001, 0100 091 2008 001), uz kurām
attiecināms apgrūtinājums – vietējās
nozīmes arhitektūras pieminekļa
teritorija un objekti (7314010105).
Aizsardzības zonas teritorijai ap
minētajiem kultūras pieminekļiem norādāms apgrūtinājums – individuāli
noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap
valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekli (apgrūtinājuma kods –
7314020201), ņemot vērā Rīgas domes 20.12.2005. saistošos noteikumus
Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Labotus tematiskā plānojuma risinājumus atkārtoti iesniegt Pārvaldē
izskatīšanai.
Pārvalde neiebilst kvartālā starp Bērzpils, Raiskuma, Ropažu un
Krustabaznīcas ielām esošo dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo
zemesgabalu robežu pārkārtošanas priekšlikumam, bet norāda, ka tematiskā
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TmP grafiskajā daļā veikti labojumi, norādot
grafiskajās daļās esošos valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis „Krusta luterāņu
baznīca” un vietējās nozīmes arhitektūras
pieminekļi “Rindu ēkas” Ropažu iela 130/138
apgrūtinājumus.

TmP grafiskajā daļā veikti atkārtoti labojumi,
norādot grafiskajās daļās esošos valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis „Krusta luterāņu

TEMATISKAIS PLĀNOJUMS
Kvartālam starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu, Rīgā

24.01.2019.
DMPK-19-83-sd

SIA “Rīgas ūdens”
AS “Sadales tīkls”

AS
“Augstsprieguma
tīkls”

13.09.2018.
DMPK-18-1381-sd
13.09.2018.
DMPK-18-1379-sd
20.09.2018.
DMPK-18-1399-sd

plānojuma grafiskajā plānā “Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo
zemesgabalu robežu plāns” nepieciešams precizēt apgrūtinājumus attiecībā uz
teritorijā esošajiem kultūras pieminekļiem un to aizsardzības zonām, ņemot
vērā 19.09.2018. atzinumu Nr.06-06/4762.
Iepriekš minēto kultūras pieminekļu apgrūtinājumus attēlot ne tikai
apzīmējumu leģendā, bet arī plānā.
Labotus tematiskā plānojuma risinājumus atkārtoti iesniegt Pārvaldē
izskatīšanai.
Pārvalde savas kompetences ietvaros š.g.22.janvārī Teritorijas plānojuma
izvērtēšanas komisijā izskatīja iesniegtos tematiskā plānojuma materiālus.
Ņemot vērā, ka tematiskā plānojuma grafiskajā plānā “Dzīvojamām mājām
funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu plāns” precizēti apgrūtinājumi
attiecībā uz teritorijā esošajiem kultūras pieminekļiem un to aizsardzības
zonām, Pārvalde sniedz pozitīvu atzinumu par tematisko plānojumu kvartālam
starp Bērzpils, Raiskuma, Ropažu un Krustabaznīcas ielām.
SIA „Rīgas ūdens” akceptē izstrādāto tematisko plānojumu, kas iesniegts
06.09.2018. ar iesniegumu Nr. DMPK-18-1940-nd.
AS “Sadales tīkls” Rīgas pilsētas tehniskajai daļai nav iebildumu par izstrādāto
tematisko plānojumu kvartālam starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu
un Krustabaznīcas ielu, Rīgā.
Plānojuma dokumenti izskatīti sakarā ar to, ka plānojuma teritoriju šķērso
akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” valdījumā esošas publiskas
infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV divķēžu elektrolīnija
Nr.204/609.
Informējam, ka sagatavotajā plānojumā nav ņemti vērā AS “Augstsprieguma
tīkls” nosacījumi (15.09.2016. vēstule Nr.50SA10-08-2131): zem 110kV
elektrolīnijas un tās aizsargjoslā paredzēta atklāta mašīnu stāvvieta, kas ir
pretrunā ar Aizsargjoslu likuma 45.panta (1) daļas 3) punkta prasību, un
pozitīvs atzinums par plānojumu netiek sniegts.
Sakarā ar plānoto ēkas nojaukšanu zem 110kV elektrolīnijas plānojuma teksta
daļā iekļaut šādu nosacījumu: “Ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 091 0111
025 nojaukšanas projektu saskaņot ar AS “Augstsprieguma tīkls””.
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baznīca” un vietējās nozīmes arhitektūras
pieminekļi “Rindu ēkas” Ropažu iela 130/138
apgrūtinājumus.
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TmP veiktas korekcijas dzīvojamo māju
Bērzpils ielā 59, Rīgā un Bērzpils ielā 61,
Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu
robežās. Atklātas autostāvvietas zemes
augstsprieguma elektrotīkla netiek plānotas.

TEMATISKAIS PLĀNOJUMS
Kvartālam starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas ielu, Rīgā

AS “Rīgas siltums”

20.09.2018.
DMPK-18-1401-sd

Valsts
ugunsdzēsības un
glābšanas dienests

20.09.2018.
DMPK-18-1403-sd

AS “Latvenergo”

26.09.2018.
DMPK-18-1409-sd

Informējam, ka AS “Rīgas Siltums” par izstrādāto tematisko plānojumu
funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu noteikšanai dzīvojamām mājām
kvartālā starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustbaznīcas ielu,
Rīgā, pretenziju nav.
Pārvalde informē, ka 2015.gada 23.septembrī Jums tika nosūtīta Pārvaldes
vēstule Nr.22/8-1.6.1/1061 ar nosacījumiem Plānojuma izstrādei.
Izsakot izstrādāto Plānojumu, Pārvalde konstatē, ka atbilstoši Plānojuma
izstrādes kompetencei, Vēstulē minētie norādījumi ir ņemti vērā.
Pamatojoties uz augstāk minēto, Pārvaldei nav iebildumu Plānojuma
realizācijai.
Atbildot uz Jūsu 2018.gada 6.septembra vēstuli Nr. DMPK-18-1938-nd,
informējam, ka AS “Latvenergo” nav iebildumu par tematisko plānojumu
kvartālā starp Bērzpils ielu, Raiskuma ielu, Ropažu ielu un Krustabaznīcas
ielu, Rīgā.
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20. Transporta un gājēju kustības organizācijas plāns

Lapa 20 122

Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 59, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
Uz dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 59, Rīgā, privatizācijas brīzi esošā funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 2699 kv.m. platībā
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(503 ∗ 2 + 65 + 33) ∗ 100
%=
% = 41%
𝑍
2699

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(2699 − 601 − 243) ∗ 100
%=
% = 168%
𝑆
1104

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 59, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu
priekšlikuma apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabala platība ~ 2526 kv.m.
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(503 ∗ 2) ∗ 100
%=
% = 40%
𝑍
2526

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(2526 − 503 − 235) ∗ 100
%=
% = 178%
𝑆
1006

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā (t.s. projektētās autonovietnes);
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 61, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
2. Ielas teritorijā (I), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļās prasībām.
Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 61, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu
priekšlikuma apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabala platība - 1559 kv.m., t.s. 27 kv.m atrodas ielas sarkanajās
līnijās
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(506.7 ∗ 2 + 19 + 11 + 15 + 38) ∗ 100
%=
% = 70%
𝑍
1532

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1532 − 589.7 − 251) ∗ 100
%=
% = 63%
𝑆
1096.4

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā (t.s. projektētās autonovietnes);
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 63, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
2. Ielas teritorijā (I), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļās prasībām.
Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 63, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 1540 kv.m. platībā, t.s. 32 kv.m. atrodas ielas sarkanajās līnijās
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(502.7 ∗ 2) ∗ 100
%=
% = 67%
𝑍
1508

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1508 − 502.7 − 220) ∗ 100
%=
% = 78%
𝑆
1005.4

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 65, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
2. Ielas teritorijā (I), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļās prasībām.
Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 65, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 1496 kv.m. platībā, t.s. 38 kv.m. atrodas ielas sarkanajās līnijās
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(505.6 ∗ 2) ∗ 100
%=
% = 69%
𝑍
1458

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1458 − 505.6 − 239) ∗ 100
%=
% = 71%
𝑆
1011.2

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 67, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
2. Ielas teritorijā (I), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļās prasībām.
Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 67, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 1587 kv.m. platībā, t.s. 27 kv.m. atrodas ielas sarkanajās līnijās
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(368.3 ∗ 2) ∗ 100
%=
% = 46%
𝑍
1565

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1565 − 368.3 − 291) ∗ 100
%=
% = 123%
𝑆
736.6

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 69, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
2. Ielas teritorijā (I), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļās prasībām.
Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 69, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 1587 kv.m. platībā, t.s. 25 kv.m. atrodas ielas sarkanajās līnijās
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(366 ∗ 2) ∗ 100
%=
% = 47%
𝑍
1562

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1562 − 366 − 438) ∗ 100
%=
% = 104%
𝑆
732

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 71, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 71, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 1520 kv.m. platībā
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(376.6 ∗ 2) ∗ 100
%=
% = 50%
𝑍
1520

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1520 − 376.6 − 281) ∗ 100
%=
% = 115%
𝑆
753.2

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 73, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 73, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 2112 kv.m. platībā
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(528.9 ∗ 2) ∗ 100
%=
% = 50%
𝑍
2112

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(2112 − 528.9 − 474) ∗ 100
%=
% = 105%
𝑆
1057.8

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 75, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
Dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 75, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 2204 kv.m. platībā
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(508.4 ∗ 2) ∗ 100
%=
% = 46%
𝑍
2204

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(2204 − 508.4 − 256) ∗ 100
%=
% = 142%
𝑆
1016.8

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Raiskuma ielā 3, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
2. Ielas teritorijā (I), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļās prasībām.
Dzīvojamās mājas Raiskuma ielā 3, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 1697 kv.m. platībā, t.s. 16 kv.m. atrodas ielas sarkanajās līnijās
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(528.1 ∗ 2 + 114) ∗ 100
%=
% = 70%
𝑍
1681

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1681 − 642.1 − 150) ∗ 100
%=
% = 76%
𝑆
1170.2

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 138, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
2. Ielas teritorijā (I), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļās prasībām.
Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 138, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 1999 kv.m. platībā, t.s. 36 kv.m. atrodas ielas sarkanajās līnijās
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(312.5 ∗ 2 + 22 + 64) ∗ 100
%=
% = 36%
𝑍
1963

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1963 − 398.5 − 163) ∗ 100
%=
% = 197%
𝑆
711

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 136, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 136, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 2019 kv.m. platībā
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(311.6 ∗ 2 + 14 + 23 + 11 + 4 + 19 + 8 + 4) ∗ 100
%=
% = 35%
𝑍
2019

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(2019 − 394.6 − 197) ∗ 100
%=
% = 202%
𝑆
706.2

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 134, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 134, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 2030 kv.m. platībā
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(311.6 ∗ 2 + 25 + 25 + 25 + 17 + 41 + 41) ∗ 100
%=
% = 39%
𝑍
2030

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(2030 − 485.6 − 215) ∗ 100
%=
% = 167%
𝑆
797.2

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 132, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
2. Ielas teritorijā (I), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļās prasībām.
Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 132, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 1999 kv.m. platībā, t.s. 3 kv.m. atrodas ielas sarkanajās līnijās
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(312 ∗ 2 + 16) ∗ 100
%=
% = 32%
𝑍
1996

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1996 − 328 − 259) ∗ 100
%=
% = 220%
𝑆
640

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 130, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
2. Ielas teritorijā (I), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļās prasībām.
Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 130, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 1270 kv.m. platībā, t.s. 2 kv.m. atrodas ielas sarkanajās līnijās
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(313.9 ∗ 2 + 9 + 5 + 17 + 14 + 12 + 14 + 2 + 18) ∗ 100
%=
% = 57%
𝑍
1268

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1268 − 404.9 − 111) ∗ 100
%=
% = 105%
𝑆
718.8

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-1, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-1, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apbūves
tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 1742 kv.m. platībā
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(500.4 ∗ 2 + 36 + 24) ∗ 100
%=
% = 61%
𝑍
1742

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1742 − 560.4 − 165) ∗ 100
%=
% = 96%
𝑆
1060.8

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā,
apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals daļēji atrodas:
1. Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 6.2.
apakšnodaļās prasībām:
Stāvu skaits – 2 stāvu ēka
Pieļaujamā apbūves intensitāte – 70% (maksimālā)
Pieļaujamā brīvā teritorija – 60% (minimālā)
Uz dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā, privatizācijas brīzi esošā funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Ēka saistīta ar zemesgabalu 1543 kv.m. platībā
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(496.4 ∗ 2 + 33) ∗ 100
%=
% = 66%
𝑍
1543

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1543 − 529.4 − 313) ∗ 100
%=
% = 68%
𝑆
1025.8

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

Dzīvojamās mājas Ropažu ielā 122 k-5, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu
priekšlikuma apbūves tehnisko rādītāju aprēķins
Funkcionāli nepieciešamo zemesgabala platība ~ 1586 kv.m.
Apbūves intensitāte (I) – raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās
apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un
zemesgabala platību.
Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
𝐼=

𝑆 ∗ 100
(496.4 ∗ 2 + 33 + 32) ∗ 100
%=
% = 67%
𝑍
1586

S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs).

Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu
platību, ko aprēķina šādi:
𝐵=

(𝑍 − 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3 ∗ 𝐾) ∗ 100
(1586 − 561.4 − 320) ∗ 100
%=
% = 67%
𝑆
1057.8

Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens teritorijas, apstādījumu un dabas
teritorijas, krastmalu un ielu apstādījumi, mežs);
L1– virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2– brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā (t.s. projektētās autonovietnes);
L3– teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot RTIAN 259.punktā noteiktos koeficientus;
K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši RTIAN daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar RTIAN
259.punktu;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.

S – apbūves laukums noteikts saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
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2.pielikums
TmP teritorijā esošo ēku īpašuma tiesību statuss pēc piederības
Nr.
p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ēkas adrese
Ropažu iela 120, Rīga
Ropažu iela 122 k-5, Rīga
Bērzpils iela 59, Rīga
Ropažu iela 112 k-10, Rīga
Ropažu iela 112 k-10, Rīga
Bērzpils iela 61, Rīga

Bērzpils iela 63, Rīga

Bērzpils iela 65, Rīga
Bērzpils iela 67, Rīga
Bērzpils iela 69, Rīga
Bērzpils iela 71, Rīga
Bērzpils iela 73, Rīga
Bērzpils iela 75, Rīga
Raiskuma iela 3, Rīga
Raiskuma iela 1, Rīga
Ropažu iela 130/138 k-5, Rīga

Ropažu iela 136, Rīga

Ropažu iela 134, Rīga

Ropažu iela 132, Rīga

Ropažu iela 130, Rīga

Ropažu iela 130A, Rīga
Ropažu iela 122, Rīga
Ropažu iela 122 k-1, Rīga

Būves tips

Būves
parametri
(st.sk/dz.sk)

Baznīca
daudzdz.dzīvojamā māja
šķūnis
daudzdz.dzīvojamā māja
šķūnis
šķūnis
daudzdz.dzīvojamā māja
šķūnis
šķūnis
šķūnis
daudzdz.dzīvojamā māja
šķūnis
šķūnis
šķūnis
daudzdz.dzīvojamā māja
šķūnis
šķūnis
daudzdz.dzīvojamā māja
daudzdz.dzīvojamā māja
daudzdz.dzīvojamā māja
daudzdz.dzīvojamā māja
daudzdz.dzīvojamā māja
daudzdz.dzīvojamā māja
šķūnis
Veselības centrs
daudzdz.dzīvojamā māja
šķūnis
šķūnis
šķūnis
daudzdz.dzīvojamā māja
nojume
šķūnis
šķūnis
šķūnis
šķūnis
šķūnis
šķūnis
daudzdz.dzīvojamā māja
garāža
garāža
garāža
šķūnis
garāža
garāža
daudzdz.dzīvojamā māja
garāža
daudzdz.dzīvojamā māja
garāža
nojume
šķūnis
šķūnis
šķūnis
šķūnis
šķūnis
nojume
privātmāja
TP-768
daudzdz.dzīvojamā māja
šķūnis
šķūnis

4/2/16
-/2/12
-/-/2/16
-/-/-/2/16
-/-/-/2/16
-/-/2/8
2/8
2/8
2/24
2/25
2/14
-/2/2/6
-/-/-/2/6
-/-/-/-/-/-/-/2/6
-/-/-/-/-/-/2/6
-/2/6
-/-/-/-/-/-/-/-/1/-/2/16
-/-/-

Ēkas kadastra
apzīmējums
01000910111001
01000910111005
01000910111031
01000910111010
01000910111025
01000910111029
01000912059001
01000912059002
01000912059003
01000912059004
01000912060001
01000912060002
01000912060003
01000912060004
01000912061001
01000912061002
01000912061003
01000910140001
01000910141001
01000910142001
01000910419001
01000910222001
01000910421001
01000910421002
01000910356001
01000912008001
01000912008003
01000912008004
01000912008005
01000912007001
01000912007002
01000912007003
01000912007004
01000912007005
01000912007006
01000912007007
01000912007008
01000912006001
01000912006010
01000912006011
01000912006012
01000912006006
01000912006013
01000912006014
01000912005001
01000912005003
01000910139001
01000910139002
01000910139003
01000910139004
01000910139005
01000910139006
01000910139007
01000910139008
01000910139009
01000912077001
01000910206001
01000910033001
01000910033002
01000910033003

Kadastra Nr.

Zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.

01000910111
01005910051
01005910051
01005910050
01000912059

100000067060
19996
19996
19969
19750

-

Piesaistītā
platība no
ZG.

Pārvaldnieks

1543

RNP

2699
1559

RNP
RNP

-

-

-

01000912060

19776

1540

RNP

-

-

-

-

01000912061

19730

1496

RNP

-

-

-

-

01000910140
01000910141
01000910142
01000910419
01000910222

19763
19728
100000172135
27443
11532

1587
1587
1520
2112
2204

RNP
RNP
RNP
RNP
RNP

01000910421

27444

1697

SIA Latvijas Namsaimnieks

01000910356
01000912008
01000912007

3106
4955

1999

RNP

-

-

-

4954

2019

RNP

-

-

-

-

01000912006

9712

2030

-

-

-

-

01000912005
01000910139

4952
11503

1999
1270

RNP

-

-

-

-

01005910022
01000910206

11262
100000493500

-

-

01000910033

19758

1742

RNP

TmP teritorijā esošās zemes vienības, to īpašuma tiesību statuss pēc piederības

Nr.
p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums
01000910111
01000912059
01000912060
01000912061
01000910140
01000910141
01000910142
01000910419
01000910222
01000910421
01000910422
01000910356
01000910424
01000912008
01000912007
01000912006
01000912005
01000910139
01000912077
01000910206
01000910033
01000912233

Nekustamā īpašuma adrese
Ropažu iela 120, Rīga
Bērzpils iela 61, Rīga
Bērzpils iela 63, Rīga
Bērzpils iela 65, Rīga
Bērzpils iela 67, Rīga
Bērzpils iela 69, Rīga
Bērzpils iela 71, Rīga
Bērzpils iela 73, Rīga
Bērzpils iela 75, Rīga
Raiskuma iela 3, Rīga
Ropažu iela 122, Rīga
Raiskuma iela 1, Rīga
Raiskuma iela, Rīga
Ropažu iela 130/138k-5
Ropažu iela 136, Rīga
Ropažu iela 134, Rīga
Ropažu iela 132, Rīga
Ropažu iela 130, Rīga
Ropažu iela 130A, Rīga
Ropažu iela 122, Rīga
Ropažu iela 122 k-1, Rīga
Ropažu iela, Rīga

Zemes
vienības
platība

Zemes vienības statuss

11155
1559
1540
1496
1587
1587
1520
2112
2204
1697
1416
1530
376
1999
4954
2030
1999
1270
544
66
1742
4929

nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums
nekustamais īpašums

Īpašnieks/tiesiskais
valdītājs
Juridiska persona
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Rīgas pilsētas pašvaldība
Juridiska persona
Juridiska persona
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Rīgas pilsētas pašvaldība
Juridiska persona
Privatizēts
Rīgas pilsētas pašvaldība

Kadastra
numurs

Zemesgrāmata
nodalījuma
numurs

01000910111
01000912059
01000912060
01000912061
01000910140
01000910141
01000910142
01000910419
01000910222
01000910421
01000910422
01000910356
01000910424
01000912008
01000912007
01000912006
01000912005
01000910139
01000912077
01000910206
01000910033
01000912233

100000067060
19750
19776
19730
19763
19728
100000172135
27443
11532
27444
27445
3106
29219
4955
4954
9712
4952
11503
100000221458
100000493500
19758
100000454915

3.pielikums

Funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauto zemes vienību platību izmaiņas

Nr.
p.k
.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas adrese

1 Bērzpils iela 59, Rīga
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bērzpils iela 61, Rīga
Bērzpils iela 63, Rīga
Bērzpils iela 65, Rīga
Bērzpils iela 67, Rīga
Bērzpils iela 69, Rīgā
Bērzpils iela 71, Rīga
Bērzpils iela 73, Rīga
Bērzpils iela 75, Rīga
Raiskuma iela 3, Rīga
Ropažu iela 138, Rīga
Ropažu iela 136, Rīga
Ropažu iela 134, Rīga
Ropažu iela 132, Rīga
Ropažu iela 130, Rīga
Ropažu iela 122 k-1, Rīga
Ropažu iela 122 k-5, Rīga

Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
saistība ar zemes
vienībām
(kadastra
apzīmējumi)

Zemesgabala
piederība

01000910111
01000912233
01000912059
01000912060
01000912061
01000910140
01000910141
01000910142
01000910419
01000910222
01000910421
01000912008
01000912007
01000912006
01000912005
01000910139
01000910033
01000910111

Juridiska persona
Rīgas pilsētas pašv.
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Privatizēts
Juridiska persona

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā
reģistrētā
ēku/būvju
saistība ar zemi,
sadalījums pa
zemesgabaliem
(kv.m.)
A
2623
76
1559
1540
1496
1587
1587
1520
2112
2204
1697
1999
2019
2030
1999
1270
1742
1543

Rīgas pilsētas
zemesgrāmatā
reģistrētā
ēku/būvju
saistība ar zemi
(kv.m.)

B=∑A
2699
1559
1540
1496
1587
1587
1520
2112
2204
1697
1999
2019
2030
1999
1270
1742
1543

Pēc dzīvojamās
mājas
privatizācijas
funkcionāli
nepieciešamā
zemesgabala
sadalījums pa
zemesgabaliem
(kv.m.)
C
2623
76
1559
1540
1496
1587
1587
1520
2112
2204
1697
1999
2019
2030
1999
1270
1742
1543

Pēc
dzīvojamās
mājas
privatizācijas
Izmaiņas
funkcionāli
nepieciešamā
zemesgabala
platība (kv.m.)
D=∑C
2699
1559
1540
1496
1587
1587
1520
2112
2204
1697
1999
2019
2030
1999
1270
1742
1543

C-A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Plānotais
funkcionāli
Plānotā
nepieciešamā
funkcionāli
zemesgabala
nepieciešamā Izmaiņas
sadalījums pa
zemesgabala
zemesgabaliem platība (kv.m.)
(kv.m.)
E
2526
0
1559
1540
1496
1587
1587
1520
2112
2204
1697
1999
2019
2030
1999
1270
1742
1586

F=∑E
2526
1559
1540
1496
1587
1587
1520
2112
2204
1697
1999
2019
2030
1999
1270
1742
1586

E-C
-97
-76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43

5.pielikums

