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RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS 

VIDES PĀRVALDE 
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Rīgā 

 13.08.2020 Nr. DMV-20-2104-dv 

    

Uz 08.07.2020 Nr. LBP-20-17-dv 

Rīgas domes Satiksmes 

departaments 

Par projektu “Ģertrūdes baznīcas publiskās 

zonas labiekārtošana” 

 

 

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-20-17-dv par atzinuma 

sniegšanu projektam “Ģertrūdes baznīcas publiskās zonas labiekārtošana” (turpmāk -

Projekts). 

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

vides departamenta nolikums” 16.15.punktu Mājokļu un vides departamenta (turpmāk – 

Departaments) uzdevums ir pārzināt pilsētas apstādījumus, plānot un organizēt ielu 

apstādījumu, kā arī pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās un valdījumā esošo publisko 

apstādījumu apsaimniekošanu un atjaunošanu.  

Norādām, ka Departamenta kompetencē nav labiekārtotas publiskās ārtelpas 

ierīkošana ielu sarkanajās līnijās.   

 

 Labiekārtojuma daļa, kas ietver apstādījumu ierīkošanu, ir jāpilnveido: 

1. Pašlaik teritorijā ir četri koki, koku vainagu kopšanas izmaksas norādītas 

nepamatoti augstas. 

2. Nav norādīti stādāmo koku parametri, kas nosaka stādu izmaksas. 

3. Tāmē nav paredzētas inženierkomunikāciju aizsargplākšņu izmaksas (teritorijā ir 

daudz inženierkomunikāciju). 

4. Izstrādājot projektu, jāpārskata koku stādīšanas vietas jau esošo 

inženierkomunikāciju dēļ.  

5. Visus koku sakņu aizsargrežģus izgatavot vienādus un no viena materiāla. Vides 

pārvalde iebilst pret izvēlēto sakņu aizsargrežģu materiālu - betonu.  
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Vides pārvaldes ieskatā Ģertrūdes baznīcas publiskās zonas labiekārtošana jāvērtē 

kopā ar satiksmes organizāciju šajā teritorijā un ņemot vērā Satiksmes departamenta 

Rīcības plānā un Investīciju plānā noteiktās prioritātes. 

 

 

 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 

 


