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Rīgā 

 14.08.2020 Nr. IZ-20-500-dv 

    

Uz 08.07.2020 Nr. LBP-20-19-dv 

Rīgas pilsētas Līdzdalīgās 

budžetēšanas projektu īstenošanas 

konkursa vērtēšanas komisija 

e-pasts: 

konkurss.apkaimes@riga.lv 

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”. 

 Saskaņā ar Nolikuma 38.punktu Komisija ir pārbaudījusi Purvciema apkaimes 

biedrības  projekta “Purvciema skeitparks”  pieteikumu (turpmāk Projekts Nr.21), kas  

iesniegts Pašvaldībā  2020.gada 29.maijā  un reģistrēts ar Nr. APC-20-1055-sd un 

konstatējusi tā atbilstību  Nolikuma 6. 7. un 8.punkta prasībām un ar savu 2020.gada 8.jūlija 

vēstuli Nr.LBP-20-19-dv nosūtījusi izvērtēšanai atbilstoši kompetencei Rīgas  domes 

Satiksmes departamentam, Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, Rīgas pilsētas 

būvvaldei un  Ziemeļu izpilddirekcijai, norādot noteikt: 

1.paredzamo projekta īstenošanas laiku; 

2.veicamās  darbības projekta īstenošanai; 

3.prognozējamo finansējumu projekta realizācijas gadījumā; 

Projekta pieteicējs Projekta Nr. 21 īstenošanai ir norādījis zemes gabalu Lielvārdes  

ielā pretī skolai Lielvārdes ielā 141 ar kadastra apz. 0100 071 1526, kur projekta īstenošanai 

būtu nepieciešama tā daļa aptuveni 500 m2  platībā. 

 Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 071 1526  īpašnieks ir Rīgas pilsētas 

pašvaldība, tā kopējā platība ir 7404 m2, no kuras 1656 m2 ietilpst Lielvārdes ielas 

sarkanajās līnijās. 

Rīgas domes Satiksmes departaments ar savu 2020.gada 31.jūlija vēstuli Nr.DS-20-

579-dv “Par atzinuma sniegšanu par projektu “Purvciema skeitparks”  ir informējis Rīgas 
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pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisiju par to, 

ka šajā projektā paredzētās aktivitātes nav departamenta kompetencē un tam nav iebildumu 

pret Projektā Nr.21 paredzēto aktivitāšu īstenošanu ar nosacījumu, ka zemesgabala daļa 

ielas sarkano līniju robežās izmantojama līdz ielas pārbūvei vai inženierkomunikāciju 

izbūvei. 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ar savu 2020.gada 13.augusta vēstuli 

Nr.DMV-20-2101-dv “Par projektu “Purvciema skeitparks” ir informējis Ziemeļu 

izpilddirekciju par to, ka Projekta Nr.21 pieteikumā paredzētais zemes gabals ar kadastra 

apzīmējumu 0100 071 1526   atrodas rekultivētās  Augusta Deglava ielas izgāztuves 

aizsargjoslā, ar potenciālu piesārņojumu, kam vismaz 20 gadu periodā jāveic monitorings, 

un saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir aizliegta būvniecība. 

Izskatot saņemtos atzinumus, Ziemeļu izpilddirekcijas secinājums ir ka Projekts 

Nr. 21 nav realizējams. 

 

 

 

 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors S. Hristoļubovs 

 

 

 
Balinska 67026651 

 

 

 

 
Persona Lēmums Datums Komentārs 

Hristoļubovs Sergejs, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors, 

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija 

Parakstīts 14.08.2020  

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 

 


