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Rīgā 

 20.08.2020 Nr. IZ-20-519-dv 

    

Uz  Nr.  

Rīgas domes Satiksmes 

departamentam 

Par atzinuma sniegšanu   

 

 

Ar Rīgas domes priekšsēdētāja  2020.gada 3.februāra rīkojumu Nr.RD-20-42-r “Par 

Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa rīkošanu” 

apstiprināts Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa (turpmāk 

Konkurss) nolikums (turpmāk Nolikums). 

 Komisija ir apstiprināta ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 2020.gada 3.marta rīkojumu 

Nr.RD-20-88-ir “Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa 

vērtēšanas komisiju”, turpmāk Komisija. 

 Saskaņā ar Nolikuma 38.punktu Komisija ir pārbaudījusi biedrības “VEFRESH”  

projekta “VEF Zaļā ass” pieteikumu (turpmāk Projekts Nr.14), kas  iesniegts Pašvaldībā  

2020.gada 11.maijā  un reģistrēts ar Nr. APC-20-869-sd (Projekta Nr.14 precizētā skice 

iesniegta Pašvaldībā 2020.gada 17.jūlijā un reģistrēta ar Nr.LBP-20-2-sd) un konstatējusi tā 

atbilstību  Nolikuma 6. 7. un 8.punkta prasībām un ar savu 2020.gada 29.jūlija vēstuli 

Nr.LBP-20-26-dv nosūtījusi izvērtēšanai Rīgas Satiksmes departamentam sadarbībā ar 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu, Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju un Rīgas 

pilsētas būvvaldi. 

Projekta pieteicējs Projekta Nr. 14 īstenošanai ir norādījis zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu   0100 086 0433 daļu, kas gandrīz visa atrodas ielu krustojuma (Brīvības iela, 

Ropažu iela, Gustava Zemgala gatve) sarkanajās līnijās, kas ir  ielu izbūvei nepieciešamā 

teritorija, kurā atrodas ielu  stādījumu josla ar plānoti ielas ainavu veidojošiem kokaugu 

stādījumiem (trīs liepas stādītas nesenā pagātnē) un kurā nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesības ir aprobežotas. Uz projektā paredzētā zemes gabala daļas atrodas arī  vairāki 

elektrolīniju balsti ar atsaitēm. 

Projekta tāmē nav norādīta skrejriteņu ceļa un atpūtas laukumu seguma konstrukcija, 

taču no projekta vizualizācijas var saprast, ka tas ir cietais segums (asfalts vai  bruģis), kura 

pamatu izbūvei jāveic rakšanas darbi vismaz 70 cm dziļumā un 3,5- 4 m platumā (celiņa 

platums norādīts 2m), kas traumēs blakus esošo koku sakņu sistēmu. Projekta pieteikumā 

paredzēta jaunas ietves un laukumu izbūve 434 m2 platībā, kas attiecīgi par šo platību 

samazinās tur esošo zaļo zonu, vienlaicīgi paredzot iestādīt 20 jaunus kokus. Projektā nav 

norādīta stādāmo koku suga un to sakņu sistēmai un lapotnei nepieciešamā platība, līdz ar to 

nevar pateikt vai projekta robežās uz šī zemes gabala, tiem arī izaugot,  ir pietiekoši daudz 
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vietas, ņemot vērā, ka zemes gabals ir apgrūtināts arī ar vairākiem, to šķērsojošiem 

kabeļiem un to aizsargjoslām. 

Projekta pieteicēji norāda, ka pērn Brīvības ielā ir sasniegts pēdējo piecu gadu gaisa 

piesārņojuma rekords, un vienlaicīgi  šo teritoriju tieši blakus trīs maģistrālo ielu 

krustojumam (viena no tām Brīvības iela)  piedāvā kā  rekreācijas vietu iedzīvotājiem. 

Projekts ir realizējams, ja, ņemot vērā iepriekšminēto, tam piekrīt Rīgas domes 

Satiksmes departaments kā pilsētas satiksmes infrastruktūras uzturētājs un plānotājs, un 

Rīgas Mājokļu un vides departaments, kā Rīgas domes struktūrvienība, kas uztur, kopj un 

stāda kokus zemes gabalos, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās, kā arī, ja  tāda ir iedzīvotāju 

izvēle.  Būvniecības darbu veikšana un koku stādīšana un kopšana ielu sarkanajās līnijās 

nav Ziemeļu izpilddirekcijas kompetencē. 

 

 

 

 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors S. Hristoļubovs 
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