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ZIĥOJUMS PAR AMINISTRATĪVĀ CENTRA TORĥAKALNA TERITORIJĀ TERITORIJAS DETĀLPLĀNOJUMA SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS 1.POSMA 
LAIKĀ SAĥEMTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU PRIEKŠLIKUMIEM 

„Administratīvā centra TorĦakalnā teritorijas detālplānojuma” sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā kopā saĦemti 4 iesniegumi, no kuriem trīs ir juridisko personu 
iesniegumi, bet viens fiziskās personas iesniegums (anketa). 
 
N.p.k. Iesniedzējs SaĦemts Priekšlikumi un iebildumi Komentāri 

1. Valdis Kārlis Bartušekis SIA ‘’Metrum’’ 
05.10.2007. (sagatavots 
05.10.2007.) 

Izteiktas bažas, ka daĜa no detālplānojuma teritorijas 
varētu būt potenciāli applūstoša (atsaucoties uz 
1969.gada vētrā fiksēto ūdens maks. līmeni), kā arī 
iesniedzējs lūdz sniegt uzziĦu par celtniecības iespējām 
šajā rajonā, ja teritorija uzskatāma par potenciāli 
applūstošu teritoriju. 

Komentāru nav. 

2. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests, 
Rīgas pilsētas pārvalde 

SIA ‘’Metrum’’ 
24.10.2007., reă. 
Nr.695/i/10-2007 
(sagatavots 22.10.2007., 
reă. Nr.22/8-733) 

Piedāvā Administratīvā centra TorĦakalnā teritorijas 
detālplānojumā paredzēt minētā rajona ārējās 
ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanu saskaĦā ar 
Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 ‘’Ūdensapgādes ārējie 
tīkli un būves’’ prasībām. 

Komentāru nav. 

3. SIA ‘’GN Nams’’ Rīgas domes pilsētas 
attīstības departamentā 
29.10.2007., reă. Nr.DA-
07-9462-sd (sagatavots 
25.10.2007.) 

Lūdz Ħemt vērā izstrādāto būvniecības ieceri biroju ēku 
kompleksa attīstībai zemesgabalā Rīgā, Valguma ielā 4 
un izskatīt iespēju palielināt atĜauto stāvu skaitu apbūvei 
gar Valguma ielu līdz 7 stāviem un maksimālo augstumu 
24m. 

Komentāru nav. 

4. AS ‘’Rīgas starptautiskā 
autoosta’’ 

Rīgas domes pilsētas 
attīstības departamentā 
18.10.2007., reă. Nr.DA-
07-9096-sd (sagatavots 
15.10.2007., reă. Nr.2-
4/168) 

Informē par jau veiktajām darbībām izpētes un 
projektēšanas darbu jomā kopš 2004.gada, sakarā ar 
rezerves autoostas izveidošanu Rīgā, Vienības gatvē 6, 
kā arī sniedz papildus būtiskāko informāciju, kas 
nepieciešama autoostas plānošanai „Administratīvā centra 
TorĦakalnā teritorijas detālplānojuma” teritorijā blakus 
esošajai TorĦakalna dzelzceĜa stacijai. 

Komentāru nav. 

 


