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Katras daudzstāvu mājas pagalms ir ne tikai nama
iedzīvotāju kopīgā dzīves telpa - tā ir arī daļiņa no mūsu
pilsētas Rīgas kopīgā „auduma”.
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Pilsēta ir daudzos gadu desmitos un pat simtos veidojies
organisms. Tā darbību nodrošina daudzas dažādas sistēmas redzamās un neredzamās. Lai pilsēta varētu funkcionēt, tajā
eksistē noteikti likumi un noteikumi. Jebkura darbība kopīgajā
pilsētvides telpā, katras vietas lielāka vai mazāka pārveide ir
jāveic, rēķinoties ar šiem noteikumiem, lai nenodarītu nejaušu
kaitējumu.
Pagalma teritoriju šķērso inženiertīklu trases – elektrības,
sakaru un TV kabeļi, ūdensvada, kanalizācijas un siltumtīklu
trases. Lai redzētu visu inženiertīklu izvietojumu, nepieciešams
topogrāfiskais plāns. Veicot labiekārtošanas darbus, jārēķinās ar
aizsardzības
prasībām,
kas
ir
specifiskas
katram
inženierkomunikāciju veidam.
Transporta kustība pagalmā – piebraucamie ceļi un
automašīnu stāvvietas – tiek plānoti, ievērojot noteiktus drošības
standartus. Arī gājēju un velosipēdistu celiņiem ir savi noteikumi noteikti platumi, ceļa zīmes un marķējumi. Viens no svarīgākajiem
jautājumiem mūsdienīgā pagalmā ir drošība un vides pieejamība
visās zonās.
Pagalma teritorija bieži ir arī iedzīvotāju kopīgais īpašums, kas
tiek iekārtots un uzturēts par kopīgiem līdzekļiem. Tātad pagalma
plānojumam ir jābūt tādam, kas apmierina visu iedzīvotāju
galvenās vajadzības.
Lai pagalmā izvietotās saimnieciskās funkcijas, rotaļu un sporta
2013
aktivitātes, autotransporta novietnes netraucētu iedzīvotāju
komfortu, neapdraudētu bērnus, nepieciešams ievērot noteiktus
plānošanas principus un apbūves noteikumus.
Pilsētas dzīve ir daudzslāņaina un komplicēta, tajā saskaras
dažādu sociālo grupu intereses, privātās un sabiedrības
vajadzības. Dažādu iedzīvotāju grupu un sabiedrības interešu
regulējums paredzēts normatīvajos aktos – Civillikumā,
Būvniecības
likumā,
Vispārīgajos
būvnoteikumos,
Aizsargjoslu likumā, Teritorijas plānojumā un apbūves
noteikumos u.c.
Speciālistu līdzdalība pagalma veidošanā palīdzēs:
•izprast galvenās problēmas
•optimāli izplānot pagalma pārveidi atbilstoši iedzīvotāju
vajadzībām
•veikt nepieciešamos saskaņojumus būvvaldē un citos dienestos.

Satura rādītājs
1. Pagalma iekārtojuma uzlabošana bez būvprojekta izstrādes un skaņošanas valsts un pašvaldības
institūcijās

2. lpp

2. Koku ciršana

5. lpp

3. Teritorijas labiekārtojuma elementu (piemēram: soliņi, atkritumu urnas, bērnu rotaļu ierīces, velosipēdu
statīvi, gājēju celiņi) izvietošanas un izskata saskaņošana

8 .lpp

4. Pagalma rekonstrukcijas projektēšana, ja paredzētas būtiskas plānojuma izmaiņas - būvprojekta
izstrāde un saskaņošana valsts un pašvaldības institūcijās

10. lpp

Pagalma iekārtojuma uzlabošana bez būvprojekta izstrādes un
skaņošanas valsts un pašvaldības institūcijās
Darbi, kurus drīkstētu veikt jebkurš nama iedzīvotājs vai ģimene pēc savas iniciatīvas, paša spēkiem un ieguldot savus
līdzekļus. Tomēr, lai nebūtu nepatīkamu pārsteigumu, vēlams par jauniem darbiem iepriekš vienoties vai informēt ēkas
un/vai teritorijas apsaimniekotāju un/vai īpašnieku.
1. Esošo stādījumu kopšana
puķu dobes ravēšana, mēslošana, dobes maliņu atduršana, mulčēšana;
zāliena mēslošana, aerācija, mulčēšana, pļaušana u.c.;
dzīvžogu, krūmu grupu mēslošana, apdobju malu veidošana, ravēšana, veco ziedu
izgriezšana.
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2. Esošo stādījumu atjaunošana
puķu dobju rekonstrukcija - puķu stādījumu atjaunošana, veicot ceru dalīšanu,
atsevišķu puķu izņemšanu un nomaiņu;
zāliena rekonstrukcija - teritorijas kultivēšana, augsnes ielabošana, mēslošana,
planēšana, zāliena sēšana;
dzīvžogu, krūmu grupu rekonstrukcija - atjaunojoša griešana.

PAGALMU RENESANSE - normatīvie akti
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Skatīt http://riga2014.laab.lv sadaļu „Praktiski padomi” / „Apstādījumi”
Elektroniskās rokasgrāmatas:
„APSTĀDĪJUMI – NOZĪME UN VEIDOŠANA DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMO KVARTĀLU PAGALMOS”
„KOKI UN KRŪMI – NOZĪME UN IERĪKOŠANA DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMO KVARTĀLU PAGALMOS”
„ZĀLIENS – NOZĪME, IERĪKOŠANA UN KOPŠANA DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMO KVARTĀLU PAGALMOS”
3. Viengadīgo puķu stādījumi betona vai koka augu traukos un kastēs pagalmā
augsnes nomaiņa,
vasaras puķu sēšana vai stādīšana,
regulāra mēslošana un laistīšana (visu sezonu vismaz 1-2 reizes nedēļā),
ravēšana, veco ziedu apgriešana.
4. Esošo labiekārtojuma elementu soliņu, atkrituma urnu u.c. remonts
soliņu remonts –
koka detaļu atjaunošana vai nomaiņa, metāla daļām vecās krāsas noņemšana un
jaunās uzklāšana, krāsošana;
līmeņošana un sēdvirsmas ērta augstuma atjaunošana;
zona zem soliņa – seguma sakārtošana.
atkritumu urnu remonts – krāsošana, labošana.

5. Esošo rotaļu laukumu remonts
rotaļu ierīču izvērtēšana - bīstamo un salauzto elementu un detaļu demontāža
(ISO standarts EN-1176);
smilšu kastes remonts - smilšu nomaiņa smilšu kastēs. Smilšu kastes apmales labošana,
vēlams izveidot ar noņemamu pārsegu;
rotaļu ierīču remonts - trūkstošo detaļu atjaunošana un salauzto detaļu nomaiņa,
krāsošana;
rotaļu ierīces drošības zonas seguma atjaunošana/ iekārtošana - atbilstoši
bērnu drošības normu prasībām. Smilts vai mizu mulčas seguma slāņa ierīkošana vai
atjaunošana vismaz 30 cm biezā slānī (ISO standarts EN-1177).
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Skatīt http://riga2014.laab.lv sadaļu „Praktiski padomi” / ”Bērnu un sporta laukumi”
Elektroniskā rokasgrāmata:
„BĒRNU LAUKUMI UN SPORTA ZONAS – NOZĪME UN IERĪKOŠANA DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMO KVARTĀLU
PAGALMOS”
6. Esošo gājēju celiņu remonts bez seguma nomaiņas
zāliena noņemšana no cietā seguma celiņa virsmas un celiņu malu atduršana;
celiņu apmaļu līmeņošana, robu piebetonēšana;
asfalta seguma labošana - bedru aizlīdzināšana ar sīkām dolomīta šķembām vai
granti un pieblietēšana. Bedru labošanas tehnoloģija ar bitumenu un granti;
betona plākšņu celiņu atjaunošana, segumu izlīdzinot: esošo plākšņu
demontēšana, apakšējā filtrējošā slāņa atjaunošana, izlīdzināšana un noblietēšana,
uzliekot atpakaļ demontētās plāksnes.

!

Skatīt http://riga2014.laab.lv sadaļu „Praktiski padomi” / „Celiņi un laukumi”
Elektroniskā rokasgrāmata:
„CELIŅI UN LAUKUMI – NOZĪME UN IERĪKOŠANA DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMO KVARTĀLU PAGALMOS”

Koku ciršana

Aizsargjoslu likums
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums
LR MK 2.05. 2012. noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
RD 15.01. 2013. saistošie noteikumi Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie
noteikumi”
RD 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr.94 „Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas
noteikumi”

Koka ciršanas vai saglabāšanas nepieciešamības izvērtēšanai Latvijas Ainavu arhitektūras
biedrība, Latvijas Dendrologu biedrība un Latvijas Kokkopju - Arboristu biedrība rekomendē
pieaicināt speciālistu!
Līdzekļus un laiku prasti izdodas ekonomēt, ja darbu vajadzība un secība tiek labi pārdomāta un profesionāli
organizēta.
Koku ciršana pieļaujama, ja bojāti koki:
rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam,
rada draudus satiksmes drošībai,
rada draudus būvēm vai komunikācijām (pamatojoties uz būveksperta slēdzienu),
PAGALMU RENESANSE - normatīvie akti
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apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos,
saistībā ar plānoto būvniecību.
Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama un tiek administratīvi sodīta.
Koku zāģēšanu organizē zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Koku zāģēšana veicama tikai pēc apstādījumu komisijas atļaujas saņemšanas. Par dzīvu koku likvidēšanu
jāsamaksā par dabas daudzveidības samazināšanu (koka atjaunošanas vērtība saskaņā ar MK noteikumiem). Ja koku
plānots cirst publiskajos apstādījumos (daudzdzīvokļu māju pagalmos), var tikt piemērota arī sabiedriskās apspriešanas
procedūra.
Bez koku ciršanas atļaujas saņemšanas ir cērtami augļu koki un koki, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20cm.
Lūzuša koka likvidēšanu var veikt bez ciršanas atļaujas saņemšanas. Piecu darba dienu laikā par to rakstveidā informē
Būvvaldi, pievienojot fotofiksāciju vai avārijas dienesta apliecinājumu par likvidēto koku, īpašuma tiesības apliecinoša
dokumenta un zemes gabala robežu plāna kopiju.
Par vētras laikā nolūzušiem kokiem zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu neaprēķina.
Bīstamu koku zāģēšana atļauta bez ciršanas atļaujas saņemšanas. Piecu darba dienu laikā par to rakstveidā informē
Būvvaldi, pievienojot fotofiksāciju, eksperta slēdzienu un īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta un zemes gabala
robežu plāna kopiju.
1. Koku zāģēšana bez koku ciršanas atļaujas saņemšanas
bez koku ciršanas atļaujas saņemšanas cērtami tikai augļu koki un koki, kuru celma
caurmērs ir mazāks par 20 cm.
Par vētras laikā nolūzušiem kokiem zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam zaudējumu
atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu netiek aprēķināta.
2. Lielu lūzušu zaru novākšana
zaru novākšanu pēc vētrām jāorganizē īpašniekam (atļauja zaru novākšanai nav
nepieciešama);
zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam rekomendējam konsultēties ar
profesionāliem koku kopējiem (arboristiem), lai izvērtētu vecu koku bīstamību.
http://www.kokiem.lv
3. Lūzuša koka likvidēšana un bīstamu (avārijas stāvoklī esošu) koku zāģēšana
atļauta bez iepriekšējas ciršanas atļaujas saņemšanas, to nokārtojot piecu
darba dienu laikā organizē zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ievērojot
sekojošu procedūru:
koku novācot tiek nodrošināta darba drošības noteikumu ievērošana, vismaz piecas
darba dienas pēc koka nociršanas nav pieļaujama koka celma un, vēlams, arī
stumbra daļu aizvākšana, lai vietējā pašvaldība varētu pārbaudīt koka bīstamības
pamatotību;
piecu darba dienu laikā pēc lūzušā koka novākšanas rakstveidā informē Būvvaldi
par koka likvidēšanu:
aizpildot iesnieguma veidlapu (pieejama Būvvaldes mājas lapā vai Klientu
apkalpošanas centrā);
iesniegumam pievienojot fotofiksāciju no trijiem skatu punktiem, kas skaidri
apliecina, ka koks ir nolūzis vai avārijas dienesta rakstveida apliecinājums par
likvidēto koku;
īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija vai nomas līguma kopija (oriģināls
jāuzrāda Būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darbiniekam);
zemes gabala robežu plāna kopija.
PAGALMU RENESANSE - normatīvie akti
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apstādījumu inspektors apseko situāciju dabā un sastāda apstādījumu apskates aktu
un sagatavo ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

Papildus informācijai zvanīt Apstādījumu inspekcijai pa tālruni: 67012976 vai uz Rīgas pilsētas Būvvaldes Klientu
apkalpošanas centru pa tālruni: 67105800, 67012889. http://www.rpbv.lv
Privātīpašumā koku novākšanu jāorganizē zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.
Pašvaldības īpašumā koku novākšanu organizē attiecīgā rajona izpilddirekcija un Rīgas pašvaldības uzņēmuma SIA
„Rīgas namu pārvaldnieks” attiecīgie iecirkņi.
Ielu stādījumos un pašvaldības izglītības iestādēs koku novākšanu organizē Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta vides pārvalde (nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālr.67012969)
Avārijas situācijās, kad koka novākšana ir neatliekama, zvanīt 112 glābšanas dienestam!
4. Koku zāģēšana, saņemot koku ciršanas atļauju:
izmantojot e-pakalpojumu „Zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu
atlīdzības kalkulators” , var orientējoši noteikt cik liela summa būs nepieciešama, lai
saņemtu plānoto koku ciršanas atļauju.
zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Būvvaldē sekojošus dokumentus:
motivētu rakstveida iesnieguma veidlapu, norādot izcērtamo koku skaitu, stumbra
diametru un koku sugu (skatīt http://www.rpbv.lv veidlapa Nr. BV_129 ),
zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls
jāuzrāda Klientu apkalpošanas centra darbiniekam),
zemesgabala robežu plāna apliecinātu kopiju,
zemes gabala topogrāfisko plānu (M 1:500 - 1:1000),
ģenerālplānu, attīstības priekšlikumu (M1:500),
notariāli apliecinātu pilnvaru (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota
persona),
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu;
Būvvalde sagatavo atbildi uz iesniegumu vai izsniedz ciršanas atļauju:
Apstādījumu inspekcijas speciālists veic koku apskati dabā,
noformē apstādījumu apskates aktu,
ja konstatē, ka cērtamā koka apkārtmērs ir liels (tuvojas dižkoka statusam), atbilst
MK 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
4.11.punktā norādītajam 1.pielikumā esošo koku apkārtmēram, tad Apstādījumu
inspekcija sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Dabas aizsardzības
pārvaldes,
ja koks atrodas kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsargjoslā, tad, pamatojoties
uz šo noteikumu 18.punktu, Apstādījumu inspekcija sūta pieprasījumu atzinuma
saņemšanai no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas,
apstādījumu apskates aktu kopā ar iesniegumu iesniedz Apstādījumu
saglabāšanas Komisijai lēmuma pieņemšanai,
Komisija pieņem lēmumu par koku ciršanu, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru,
vai sniedz pamatotu atteikumu,
ja koks ir nokaltis vai arī avārijas stāvoklī, Būvvalde noformē apstādījumu apskates
aktu un izsniedz koka ciršanas atļauju;
zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs samaksā par dabas daudzveidības
samazināšanu aprēķināto zaudējumu atlīdzības summu (koka atjaunošanas vērtība
saskaņā ar MK noteikumiem);
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Būvvalde izsniedz koka ciršanas atļauju;
zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs organizē koku zāģēšanu ciršanas atļaujā
noteiktajā termiņā, ievērojot darba drošības noteikumus;
koka zāģētāji pēc koku zāģēšanas sakārto teritoriju – novāc zarus, stumbrus, izfrēzē
celmu, sagatavo augsni un iesēj zālienu.
5. Ja koks atrodas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā
iekļautā objekta "Rīgas vēsturiskais centrs " teritorijā un tā aizsardzības zonā vai
koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā,
dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte, Apstādījumu saglabāšanas komisija
nosaka, ka rīkojama publiskā apspriešana par plānoto koku ciršanu:
Komisija lēmumā par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu nosaka
publiskās apspriešanas organizēšanas uzsākšanas dienu un termiņu;
zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs saskaņo ar Būvvaldi publiskās
apspriešanas uzsākšanas laiku un ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms publiskās
apspriešanas procedūras uzsākšanas iesniedz Būvvaldē saskaņošanai izstrādātu
planšeti trijos eksemplāros (ne mazāku kā A1 formātā), kurā iekļauta ciršanai plānoto
koku fotofiksācija (fotofiksācija nedrīkst būt vecāka par vienu mēnesi), teritorijas
fotofiksācija (fotofiksācija nedrīkst būt vecāka par vienu mēnesi) un norādīta ciršanai
plānoto koku atrašanās vieta zemesgabalā. Planšetē papildus jānorāda šādas
ziņas:
koku ciršanas ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas
nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese) un kontakttālrunis,
zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adrese un kadastra numurs,
informācija par ciršanai plānotajiem kokiem (koku suga, skaits, diametrs) un koku
ciršanas pamatojums,
informācija par plānoto būvniecību vai citiem sabiedrībai nozīmīgiem gadījumiem
(ieceres nosaukums, projektētājs),
koku ciršanas ieceres prezentācijas vieta un laiks, ja tāda tiek paredzēta;

!

koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā 1 darba dienu pirms publiskās apspriešanas
procedūras uzsākšanas vienu no saskaņotajām planšetēm izvieto Rīgas pilsētas
pašvaldības izpilddirekcijā, otru Būvvaldē, trešo pie nociršanai plānotā koka vai tā
tuvumā.
Skatīt http://riga2014.laab.lv sadaļu „Praktiski padomi”/ / „Apstādījumi”
Elektroniskā rokasgrāmata:
„KOKI UN KRŪMI – NOZĪME UN IERĪKOŠANA DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMO KVARTĀLU PAGALMOS”

Teritorijas labiekārtojuma elementu

(piemēram: soliņi, atkritumu urnas, bērnu rotaļu ierīces, velosipēdu statīvi, gājēju celiņi)

izvietošanas un izskata saskaņošana

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums
LR MK 1.04. 1997. noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”
RD 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"
Labiekārtojuma elementi - apgaismes ķermeņi, informācijas norādes, žogi, norobežojuma elementi un sētiņas, soliņi,
atkritumu urnas, bērnu rotaļu ierīces, velosipēdu statīvi un tamlīdzīgas arhitektūras mazās formas, gājēju celiņi, atbalsta
sieniņas, sporta laukumu aprīkojums u.c.
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1. Par ieceri jāsagatavo vizuālais materiāls iesniegšanai Būvvaldē 2 eksemplāri
(izstrādā sertificēts projektētājs):
uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna (M 1:500; M 1:250) ar uzrādītām apakšzemes
inženierkomunikācijām, ielu sarkanajām līnijām un zemes gabala juridiskajām robežām
vai saskaņota inženiertīklu pārskata plāna jānorāda plānotais labiekārtojuma
elementu izvietojums ar piesaistēm;
objekta paredzamās vietas krāsaina fotofiksācija;
informācija par labiekārtojuma elementa izskatu, stiprināšanas veidu (pamatiem),
krāsojumu un elementu skaitu;
īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta un zemes gabala robežu plāna kopijas;
īpašnieka (zemes īpašnieka un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
vairākuma) piekrišana labiekārtojuma risinājumam - paraksti uz plāna;
teritorijas apsaimniekotāja piekrišana labiekārtojuma risinājumam - paraksts uz
novietnes plāna.
2. Jāsaņem inženiertīklu turētāju skaņojums
pirms iesniegšanas Būvvaldē, ja plānotais labiekārtojuma elements, koks vai krūms skar
inženiertīklus (nav iespējams ievērot likumā noteikto aizsargjoslu platumu).
3. Jāsaņem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) atļauja,
ja labiekārtojuma elementu uzstādīšana paredzēta valsts aizsargājama kultūras
pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā.
4. Iesnieguma veidlapu „Pieteikums teritorijas labiekārtojuma elementu
saskaņošanai” (veidlapa Nr. BV_138 ) kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem
iespējams iesniegt:
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,1.stāvā;
elektroniski iesniedzami dokumenti, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv un
apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
5. Saskaņojumu labiekārtošanas iecerei Būvvalde izsniedz
15 darba dienu laikā – iesniedzējs saņem saskaņotu objekta pārskata plānu un vizuālo
risinājumu (1 eksemplāru) un rakstisku Būvvaldes lēmumu par labiekārtojuma elementu
saskaņošanu.
Pakalpojums ir bez maksas. Papildus informāciju var saņemt:
Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļā
Tālrunis: +37167037937, +37167012854
Fakss: +37167012805
e-pasts: buvvalde@riga.lv
Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā
Tālrunis: +37167012889, +37167105800
Fakss: +37167037934
e-pasts: kac@riga.lv
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Teritorijas labiekārtojuma elementu saskaņošana
Būvniecības
ieceres
iesniegšana

Klientu
apkalpošanas
centrs

Būvniecības ieceres izskatīšana

Ainavu
arhitektu
nodaļa

Inženieru
nodaļa

Pilsētvides
dizaina
pārvaldes Vides
dizaina nodaļa

Būvvaldes
lēmums

Atbildes
izsniegšana

Ainavu
arhitektu
nodaļa

Klientu
apkalpošanas
centrs

Pamatots
atteikums
Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu
aizsardzības
nodaļa
Ja objekts atrodas
aizsargājamā
apbūves teritorijā

Starpatbilde/atzīme un
vēstules sagatavošana
par ieceres
saskaņošanu

Avots: http://www.rpbv.lv/teritorijas-labiekartojuma-elementu-saskanosana
6. Tiek veikta labiekārtojuma elementa iegāde un uzstādīšana,
saskaņā ar ražotāja izstrādātajām instrukcijām un norādījumiem.

Pagalma rekonstrukcijas projektēšana,
ja paredzētas būtiskas plānojuma izmaiņas -

būvprojekta izstrāde un saskaņošana valsts un pašvaldības institūcijās
LR MK 1.04. 1997. noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”
RD 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
Pagalma rekonstrukcijas būvprojekts izstrādājams pagalmiem, kuriem nepieciešamas būtiskas plānojuma izmaiņas ceļu un autostāvvietu plānojums, palielinot stāvvietu skaitu, mainās rotaļu laukumu un sporta zonu, atpūtas vietu plānojums
u.c. zonas.
1. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sagatavo izejmateriālus projektēšanas
darbu uzsākšanai:
topogrāfiskais plāns,
inženierģeoloģiskā izpēte, ja plānota autostāvvietas izbūve,
dzīvokļu īpašnieku vairākuma lēmums par teritorijas labiekārtojuma rekonstrukciju,
projektēšanas uzdevums (darba uzdevums projektētājam),
zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopija,
zemesgabala robežu plāna apliecināta kopija.
2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs izvēlas projektēšanas darbu veicēju:
sertificētu arhitektu – projekta vadītāju
vai būvinženieri – ceļu projektētāju, ja galvenie darbi saistīti ar piebraucamo ceļu un
autostāvvietu izbūvi. Pagalma dzīves vides un ainavas kvalitāti nodrošinās ainavu
arhitekta līdzdalība projektēšanas procesā.
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3. Projektētājs izstrādā idejas priekšlikumu – plānojuma skici iesniegšanai
Būvvaldē Plānošanas arhitektūras uzdevuma (PAU) saņemšanai:
idejas priekšlikuma – meta izstrāde paredz sagatavot rasējumus (skices) ar
projektētiem plānojuma risinājumiem, kā arī norādītiem izcērtamajiem kokiem un
projektētajiem stādījumiem;
meta stadijā projekts ir jāsaskaņo ar objekta īpašniekiem.
4. Būvniecības iecere tiek iesniegta Būvvaldē Plānošanas arhitektūras uzdevuma
(PAU) saņemšanai.
(veidlapa Nr. BV_103 )

5. Būvvalde pieņem lēmumu
rīkot vai nerīkot publisku apspriešanu vai izsniegt PAU bez publiskās apspriešanas
procedūras.

6. Ja Būvvalde noteikusi Publiskās apspriešanas procedūru, tad būvniecības
ierosinātājs kopā ar projektētāju sagatavo apskates materiālus un informāciju
būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai, norādot:
būvniecības ierosinātāju (fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi
vai juridiskās personas nosaukumu, Uzņēmumu reģistra numuru un juridisko adresi),
būves nosaukumu un adresi,
finansiāli ekonomisko un tehnisko pamatojumu (ja tādus pieprasa būvvalde),
būves aprakstu, metu un skiču projektu vai citus būvvaldes pieprasītos materiālus, kas
uzskatāmi ilustrē būvniecības ieceri.
7. Publiskā apspriešana
Būvvalde no savu darbinieku vidus norīko atbildīgo sekretāru, kurš organizē
nepieciešamās informācijas sniegšanu iedzīvotājiem, apkopo būvniecības publiskās
apspriešanas rezultātus un sagatavo attiecīgu ziņojumu.
Paziņojums par būvniecības publisko apspriešanu izvietojams pašvaldības ēkā un
citās sabiedriskajās vietās, kā arī publicējams vietējā laikrakstā, norādot šādas ziņas:
vietu, kur un cik ilgi informatīvie materiāli par būvniecības ieceri būs pieejami
apskatei,
termiņu, līdz kuram var iesniegt atsauksmes,
būvniecības publiskās apspriešanas un lēmuma pieņemšanas sēdes vietu un laiku.
Būvvalde nodod būvniecības ieceri publiskajai apspriešanai vismaz uz četrām
nedēļām.
Ja teritorijā nepieciešams cirst kokus un tā atrodas (UNESCO) Pasaules kultūras un
dabas mantojuma sarakstā iekļautā objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā
aizsardzības zonā vai koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides
ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte, publiskās apspriešanas materiālos
vēlams iekļaut informāciju par plānoto koku ciršanu (koku suga, skaits, diametrs un koku
ciršanas pamatojums), saskaņojot to ar Apstādījumu inspekciju.
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8. Būvvalde izsniedz Plānošanas arhitektūras uzdevumu (PAU).

9. Būvniecības ierosinātājs samaksā 40% no būvatļaujas nodevas
(ja labiekārtojumam nodeva tiek piemērota).
10. Būvniecības ierosinātājs pieprasa un saņem tehniskos un īpašos noteikumus
saskaņā ar PAU prasībām.
11. Koku ciršanas atļaujas saņemšana,
ja nepieciešama koku zāģēšana.
12. Projektētājs izstrādā būvprojektu, vienstadijas vai divstadiju projektu saskaņā
ar Būvvaldes nosacījumiem, kas ietver:
vispārīgā daļa:
būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli,
zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli,
paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves
galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai, kā arī ar vides
pieejamības risinājumiem;
arhitektūras daļa, teritorijas sadaļa:
vispārīgo rādītāju lapa,
būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma
plāna ar zemes gabala robežām,
savietotais projektējamo inženiertīklu plāns M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma
plāna,
teritorijas vertikālais plānojums,
labiekārtojuma, segumu un apstādījumu risinājuma plāns,
horizontālo piesaistu plāns,
transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;
inženierrisinājumu daļa:
būvkonstrukcijas,
ūdensapgāde un kanalizācija,
meliorācija,
elektroapgāde,
vides aizsardzības pasākumi;
ekonomikas daļa:
būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas,
būvdarbu apjomi,
izmaksu aprēķins (tāme).
Būvprojekts sagatavojams vismaz 3 eksemplāros ar oriģināliem parakstiem:
1. eksemplārs glabājas Būvvaldes arhīvā,
2. eksemplārs glabājas pie būvprojekta autora,
3. eksemplārs glabājas pie pasūtītāja.

PAGALMU RENESANSE - normatīvie akti

12

Būvprojektu saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē
Pilns būvniecības process Rīgas pilsētā
Būvniecības ieceres izskatīšana un lēmuma pieņemšana
Būvniecības
ieceres
pieteikums

Būvvaldes
lēmums

vai organizēt
pubisko
apspriešanu
vai organizēt
atklāto
arhitektūras
konkursu
vai izstrādāt
teritorijas
detālplānojumu

Plānošanas un
arhitektūras
uzdevuma
saņemšana

Projektēšana
Speciālistu
piesaiste un
būvprojekta
izstrāde;
tehnisko
noteikumu
saņemšana;
topogrāfiskā
uzmērīšana u.c.

Būvprojekta saskaņošana un akceptēšana
Skiču projekta
saskaņošana

Tehniskā projekta
saskaņošana

Vai tehniskā
projekta
saskaņošana

Būvprojekta
akcepts

Vai izvērstā skiču
projekta
saskaņošana

Apmaksā 40% no
būvatļaujas
nodevas

Avots: http://www.rpbv.lv/uploads/shema_latvian.pdf
13. Īpašnieks (zemes īpašnieks un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku vairākums vai pilnvarotā persona) saskaņo izstrādāto būvprojektu un
tajā ietvertos risinājumus uz Ģenerālplāna.
14. Pasūtītājam, Būvvaldei vai citai kompetentajai institūcijai ir tiesības organizēt
būvprojekta ekspertīzi,
lai novērtētu būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos
noteiktajām prasībām, kā arī strīda gadījumā.
15. Būvprojekts tiek iesniegts skaņošanai:
tehniskos un īpašos noteikumus izsniegušajās institūcijās (saskaņā ar PAU izvirzītajām
Būvvaldes prasībām),
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, ja objekts ir kultūras piemineklis, tas
atrodas kultūras pieminekļa aizsardzības zonā,
iesniegts izskatīšanai inženieru komisijā (veidlapa Nr. BV_134 ),
Būvvaldē izskatīšanai un akceptēšanai (veidlapa Nr. BV_133 ).
16. Būvvalde izsniedz akceptētu būvprojektu.
17. Tiek sameklēts būvniecības darbu veicējs,
izsludinot iepirkumu par būvniecības darbu veikšanu vai veicot cenu aptauju.
18. Tiek noslēgts līgums par būvuzraudzību,
ja to uzskata par nepieciešamu pasūtītājs vai to pieprasa Būvvalde (Vispārīgos
būvnoteikumos noteiktajos gadījumos).
Būvuzraugs var nodrošināt pasūtītāja (būvētāja) tiesības, atbilstoši tā izlietotajiem līdzekļiem, noteiktajā laikā iegūt
kvalitatīvu būvi, kā arī nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvdarbu tehnoloģisko procesu secības,
darbu izpildes termiņiem un akceptētā būvprojektā (turpmāk - būvprojekts) noteiktā materiālu un finansu izlietojuma, kā arī
nepieļaut normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
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19. Tiek noslēgts līgums ar projekta izstrādātāju par autoruzraudzību,
ja to uzskata par nepieciešamu pasūtītājs vai to pieprasa būvvalde Vispārīgos
būvnoteikumos noteiktajos gadījumos.

Autoruzraugs var nodrošināt būvprojekta autentisku realizāciju dabā, kā arī nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas
atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
20. Tiek iesniegts pieteikums Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai, pievienojot
sekojošus materiālus (veidlapa Nr. BV_112 ):
akceptētu būvprojektu,
zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības
apliecinošus dokumentus,
sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir
pieaicināts, saistību rakstu (veidlapa Nr. BV_116 ) 2 eksemplāri,
līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta
būvdarbu autoruzraudzība,
būvdarbu žurnālu,
apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas polises kopiju.
21. Tiek saņemta būvatļauja samaksājot atlikušos 60% no būvatļaujas nodevas
(ja tā ir piemērota).
22. Veicami būvdarbu sagatavošanas darbi:
esošās apbūves apstākļos galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās
zonas,
nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas,
nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm
un infrastruktūras objektiem,
izstrādā darbu veikšanas projektu, kuru saskaņo ar attiecīgajām uzraudzības
institūcijām, komunikāciju un būvju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem. Darbu veikšanas
projekta sastāvs:
būvdarbu kalendārais plāns (ja to pieprasa pasūtītājs vai būvuzņēmējs),
būvdarbu ģenerālplāns,
darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu),
paskaidrojuma raksts (informācija par esošo koku aizsardzības pasākumiem, vides
aizsardzības pasākumiem).
23. Pasūtītājs samaksā infrastruktūras nodevu 40 % apjomā no kopējās summas.
Pilsētas infrastruktūras nodeva, ir maksājums kas veicams pilsētas infrastruktūras objektu (t.i.,
transporta, sakaru, tirdzniecības, enerģētikas un ūdenssaimniecības sistēma, kā arī dzīvokļi,
skolas, veselības aizsardzības, kultūras, sporta u.tml. iedzīvotāju aprūpes objekti)
uzturēšanas un attīstības finansēšanas nodrošināšanai. Nodevu maksā visi, kas Rīgas
pilsētas administratīvajā teritorijā veic jaunas būves būvniecību vai esošas būves
rekonstrukciju, izņemot fasādes siltināšanu.

PAGALMU RENESANSE - normatīvie akti

14

24. Būvdarbu veikšana
Būvdarbi veicami saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādātu darbu veikšanas projektu,
ievērojot darba drošības nosacījumus.
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā jābūt pieejamam:
Būvdarbu žurnālam,
Autoruzraudzības žurnālam (ja tiek veikta autoruzraudzība),
būvprojektam,
būvatļaujas kopijai,
iebūvēto materiālu un konstrukciju atbilstības deklarācijām.
25. Būvobjekta nodošana ekspluatācijā
Apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai (veidlapa Nr. BV_117 ) Veidlapa
jādrukā uz A3 formāta papīra abām pusēm iesniegšanai Būvvaldē.
Būvvalde izveido ekspluatācijā pieņemšanas komisiju, kas veic darbu pārbaudi,
atbilstoši akceptētajam būvprojektam un pieņem lēmumu par būves gatavību
pieņemšanai ekspluatācijā.
Paraksta aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Būvniecība un tās kontrole
Būvatļaujas
pieprasījums

Būvatļauja

Apmaksā 60% no
kopējās būvnodevas un
60% no infrastruktūras
nodevas

Norit
būvdarbi

Apliecinājums
par būves
gatavību
ekspluatācijai

Pieņemšanas
komisijas
projekta
pārbaude

Akts pārbūves
pieņemšanai
ekspluatācijā

Būve ir
gatava
ekspluatācijai

Apmaksā 40% no
infrastruktūras
nodevas

Avots: http://www.rpbv.lv/uploads/shema_latvian.pdf

Izmantotie normatīvie akti:
Būvniecības likums
Aizsargjoslu likums
Civillikums
LR MK noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
RD 18.08.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos
Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””
RD 17.12.2002. saistošie noteikumi Nr. 39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības noteikumi”
RD 22.10.2002. saistošie noteikumi Nr. 36 "Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"
RD 31.08.1999. saistošie noteikumi Nr. 44 „Rīgas pilsētas iekškvartālu teritoriju aizsardzības noteikumi”
Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību
LR MK noteikumi Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi
degradējoša objekta statusa piešķiršanu”
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LR MK 08.03.2004. noteikumi Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”
RD 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi“
LR MK 2.05. 2012. noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
RD 15.01. 2013.saistošie noteikumi Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie
noteikumi”
RD 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr.94 „Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”
Bukleta sagatavošanas laiks: 2014.gada janvāris
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