RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805
e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv

Rīgā, 19.02.2018.
Pārskats par būvniecības ieceres „Mācību iestādes pārbūve par viesnīcu ar papildu funkciju
– mācību iestāde Mārstaļu ielā 28/30, Rīgā” publiskas apspriešanas rezultātiem

SIA „Mārstaļu 28” (reģ. Nr. 40203026057, turpmāk – Ierosinātājs) ierosinātā
būvniecības iecere paredz mācību iestādes pārbūvi par viesnīcu ar papildu funkciju – mācību
iestāde Mārstaļu ielā 28/30, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0062; turpmāk –
Būvniecības iecere).
Saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 1818 nekustamais īpašums
Mārstaļu ielā 28/30, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0062), kas sastāv no
zemesgabala 571 m² platībā, atrodas Ierosinātāja īpašumā.
Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam
zemesgabals atrodas: 1) centru apbūves teritorijā (JC3); 2) Valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (Valsts aizsardzības.
Nr. 7442) teritorijā; 3) UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852
„Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā 4) Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Vecrīgas
arheoloģiskais komplekss” (Valsts aizsardzības Nr. 2070) teritorijā. Saskaņā ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI) novērtējumu ēka ir
novērtēta kā kultūrvēsturiski ļoti vērtīga.
Būvniecības iecere paredz četrstāvu ēkas (šobrīd neizmantotas) ar daļēji izbūvētiem
bēniņiem Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30 (savulaik atradās skola) pārbūvi par piecstāvu viesnīcas
ēku ar 43 numuriņiem (būves klasifikācijas kods 1211). Viesnīcas ēkas pirmajā stāvā
plānota viena auditorija / ēdamzāle (klasifikācijas kods 1263). Ēkas piektajā stāvā
projektētajos viesnīcas numuriņos griestu augstums lielākajā daļā no guļamtelpu platības ir
nodrošināts Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 „Publiskas būves” (turpmāk – LBN 20815) 111. punktā noteiktais minimālais guļamtelpas griestu augstums 2,5 m. Saskaņā ar
Būvniecības ieceres skaidrojošo aprakstu ēkas kores augstumu un jumta esošo slīpumu pret
Mārstaļu ielu nav paredzēts mainīt, bet šajā jumta plaknē paredzētas četras jaunas jumta
logu izbūves. Sākotnējais jumta izbūvju risinājums ir koriģēts. Pret Trauksmes ielu (pret
pagalma pusi) esošā stāvā jumta daļu plānots pacelt, to veidojot lēzenāku, kā arī palielināt
esošo jumta izbūvi. Piektajā stāvā fasādēs uz gruntsgabala robežas plānoti jauni logi.
Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā
centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk –
RVC AZ TIAN) 458.1 apakšpunktu izvietot viesnīcu centru apbūves teritorijās JC1, JC2,
JC3 un JC4 atļauts tikai, veicot publiskās apspriešanas procedūru.
Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas
apspriešanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 671) 2. punkts nosaka, ka publiskas

apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un būvniecības ierosinātāja intereses,
nodrošinot būvvaldes lēmuma atklātumu saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību.
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana tika organizēta saskaņā ar Noteikumos Nr.
671 noteikto kārtību.
Paziņojums par Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu kopā ar
publiskās apspriešanas materiāliem no 18.01.2018. līdz 16.02.2018. tika izvietots
Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā. Informācija tika
publicēta Būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un Rīgas
pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. Būvniecības
ieceres teritorijā no 18.01.2018. līdz 16.02.2018. tika izvietots informatīvs stends
(būvtāfele) par publiskās apspriešanas norises vietu, laiku, prezentāciju un atsauksmju
iesniegšanas kārtību.
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana notika no 18.01.2018. līdz 16.02.2018.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas prezentācija notika 30.01.2018. plkst.
18:00, Old Riga Palace Hotel konferenču zālē Minsterejas ielā 8/10, Rīgā.
Prezentācijā piedalījās:
• Edgars Butāns, Būvvaldes Vadītāja biroja Sabiedrisko attiecību projektu vadītājs;
• Sintija Jonikāne; projektētāja pārstāve.
Projektētāju pārstāve Sintija Jonikāne, atklājot sanāksmi, klātesošos informēja par
plānoto būvniecības ieceri, projekta tehniskajām detaļām un funkcionālajiem risinājumiem.
Iedzīvotāji uz sanāksmi nebija ieradušies.
Par Būvniecības ieceri publiskas apspriešanas laikā no 18.01.2018. līdz 16.02.2018.
netika saņemta neviena iebilde vai priekšlikums.
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Par Būvniecības ieceri saņemtie institūciju/ekspertu atzinumi apkopoti tabulā
„Institūciju un ekspertu atzinumi” (tabula Nr. 1).
Tabula Nr. 1

Institūciju un ekspertu atzinumi
Nr.

Institūcija/eksperts
Valsts kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcija

1.

Pašvaldības aģentūra
„Rīgas pilsētas
arhitektu birojs”

Atzinums
04.10.2017.
Kultūras
pieminekļa teritorijas un
aizsardzības
zonas
pārveidošanas atļauja Nr.
T-01492
teritorijas
/
aizsardzības
zonas
pārveidošanai
Rīgā,
Mārstaļu ielā 28/30, kad.
nr. 0100 003 0062.
05.09.2017. atzinums Nr.
RPAB-17-34-nd.

2.

Slēdziens
Pieminekļa pārveidošana saskaņota
ar inspekciju.

Birojam
nav
iebildumu
pret
būvniecības iecerē paredzētajām
izmaiņām ēkas ielas fasādē: 1) ēkas
1. stāva līmenī esošo vitrīnu arkveida
logu palodzes pazemināšanu, kā arī
esošo koka ārdurvju pret ielu
nomaiņu pret daļēji iestiklotām,
padarot ēkas 1. stāvu atvērtāku pret
ielas publisko telpu; 2) ēkas
arhitektūrai pieskaņotu četru nelielu
jumta logu izbūvI, lai nodrošinātu
nepieciešamo dabisko apgaismojumu
ēkas 5. stāva telpās pret ielu.
Izvērtējama
iespēja
publiskas
funkcijas izvietošanai Mārstaļu ielas
telpā pie viesnīcas ēkas; Tālākā
projekta
attīstības
gaitā
nav
pieļaujamas ēkas apjoma vai
arhitektūras
izmaiņas,
kas
pazeminātu ēkas arhitektonisko un
publiskās ārtelpas kvalitāti.

Attīstības priekšlikums un plānotā Būvniecības iecere atbilst Rīgas vēsturiskā centra
un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteiktajai zemesgabala atļautajai
izmantošanai un apbūves noteikumu prasībām.

Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības
nodaļas vadītāja vietniece
Butāns 67012828

A. Maderniece

