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Uz  Nr.  

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija 

Par projektu “Purvciema skeitparks” 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk – Vides 

pārvalde) ir saņēmusi Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas 

konkursa vērtēšanas komisijas 08.07.2020. vēstuli Nr.LBP-20-19-dv par atzinuma 

sniegšanu projektam “Purvciema skeitparks”. 

 Saskaņā ar Rīgas domes 18.01.2011. nolikumu Nr.92 “Rīgas domes Mājokļu un 

vides departamenta nolikums” Mājokļu un vides departamenta kompetencē nav 

labiekārtotas publiskās ārtelpas ierīkošana. 

Atbilstoši savai kompetencei norādām, ka zemesgabals ar kadastra 

Nr.0100 071 1526 ir daļēji apgrūtināts ar rekultivētās Deglavas ielas izgāztuves 

aizsargjoslu (Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 17.pielikums “Galvenās aizsargjoslas un 

citi zemesgabalu aprobežojumi”). 

Aizsargjoslu likums nosaka 100 m aizsargjoslu ap atkritumu izgāztuvēm. 

Noteiktie aprobežojumi aizsargjoslās ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu 

izgāztuvēm ir: 

1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas atkritumu apglabāšanas poligoniem, 

atkritumu izgāztuvēm; 

2)  aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu vai gruntsūdens līmeņa 

paaugstināšanos; 

3) aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar 

atkritumu apsaimniekošanu; 

4) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas. 

Atbilstoši MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, 

atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas 

noteikumi” 75.punktam rekultivēta izgāztuve pēc bīstamības un potenciāli radītā vides 

piesārņojuma, kā arī pēc apglabāto atkritumu apjoma (1055 495 m3) ir klasificējama kā 

III kategorijas izgāztuve. Šī vieta joprojām ir piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu 

reģistrā. Ņemot vērā, ka vismaz 20 gadu periodā jāveic monitorings un šobrīd konstatēts 
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sekundārais piesārņojums kalnam piegulošajā teritorijā, pēc rekultivācijas aizsargjosla 

nav mainīta un tajā jāievēro Aizsargjoslu likumā noteiktie ierobežojumi.  

 

 

 

 Pārvaldes priekšnieks E. Meģe 

 

 

 
Bārtule 67012975 

 

 

 

 
Persona Lēmums Datums Komentārs 

Kublicka Inguna, Nodaļas vadītājs, Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas 

un apstādījumu nodaļa 

Vizēts 13.08.2020  

Meģe Evija, Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 

Parakstīts (bez 

droša e-paraksta) 

13.08.2020  

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 

 


