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Rīgas domes Rīgas pilsētas
līdzdalīgās budžetēšanas projektu
īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijai
konkurss.apkaimes@riga.lv
Par projekta “Purvciema skeitparks”
īstenošanas iespējamību
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde)
18.09.2020. saņemta Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa
vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 18.09.2020. vēstule, ar kuru Komisija informē, ka
Purvciema apkaimes biedrība Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas
konkursam 29.05.2020. iesniegusi projekta “Purvciema skeitparks” pieteikumu (turpmāk –
Projekts), kas paredz skeitparka izbūvi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 071 1526
Rīgā, Lielvārdes ielā, pretī skolai Lielvārdes ielā 141 (turpmāk – Zemes gabals), kur projekta
īstenošanai būtu nepieciešama tā daļa aptuveni 500 m2 platībā. Zemes gabala īpašnieks ir
Rīgas pilsētas pašvaldība, tā kopējā platība ir 7404 m2, no kuras 1656 m2 ietilpst Lielvārdes
ielas sarkanajās līnijās.
Atbilstoši Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa nolikuma
38. punktam vērtēšanas otrajā kārtā Komisija pārbauda projekta atbilstību konkursa nolikuma
6., 7. un 8.punkta prasībām. Atbilstošos projektus Komisija virza Rīgas pilsētas pašvaldības
institūcijām, kuru kompetencē ir konkursa kārtībā izvēlētā projekta īstenošana, projekta
īstenošanas iespējamības izvērtēšanai un projekta īstenošanas ietvaros veicamo darbību
noteikšanai. Neatbilstošos projektus Komisija noraida. Komisija 18.09.2020. vēstulē informē,
ka Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija kā kompetentā institūcija 14.08.2020. Komisijai ir sniegusi
atzinumu Nr. IZ-20-500-dv par Projekta īstenošanas iespējamību, kurā informēts, ka Rīgas
domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) 13.08.2020. vēstulē
Nr. DMV-20-2101-dv “Par projektu “Purvciema skeitparks”” (turpmāk - Vēstule) ir
informējis kompetento institūciju par to, ka Projekta pieteikumā paredzētais Zemes gabals
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. Vienlaikus Departaments Vēstulē informē, ka atbilstoši
Ministru kabineta 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 (1055495 m3) ir klasificējama kā III kategorijas izgāztuve.
Šī vieta joprojām ir iekļauta piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu reģistrā. Ņemot vērā, ka

vismaz 20 gadu periodā jāveic monitorings un šobrīd konstatēts sekundārais piesārņojums
rekultivētajai atkritumu izgāztuvei piegulošajā teritorijā, pēc rekultivācijas aizsargjosla nav
mainīta un tajā jāievēro Aizsargjoslu likumā noteiktie ierobežojumi.
Komisija 18.09.2020. vēstulē lūdz Pārvaldei sniegt informāciju Komisijai par Projekta
īstenošanas iespējamību, kā arī sniegt informāciju, kad un ar kādiem nosacījumiem Projekta
īstenošana varētu tikt atļauta gadījumā, ja tā pašreiz ir liegta.
Pārvalde, izvērtējot Komisijas 18.09.2020. vēstulē norādītos faktus, kā arī vēstules
pielikumos pievienoto informāciju par Purvciema apkaimes biedrības pieteikto Projektu,
norāda, ka skeitparka būvniecība ir pieļaujama teritorijā, kas neatrodas sanitārajā aizsargjoslā
ap rekultivēto Augusta Deglava ielas izgāztuvi.
Papildus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo
noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. un 16.punktu
Rīgas pilsētas teritorijā vietās, kuras ir apzinātas kā piesārņotas vai potenciāli piesārņotas
teritorijas, būvniecība ir pieļaujama vienīgi pēc tam, kad ir veikti teritorijas sanācijas darbi,
bet gadījumos, kad nav pietiekamas informācijas par piesārņojumu, pēc potenciāli piesārņotās
teritorijas izpētes. Ņemot vērā, ka rekultivētajai Augusta Deglava ielas izgāztuvei pieguļošajā
teritorijā nav izslēdzama grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma klātbūtne, Pārvaldes ieskatā
skeitparkam izvēlētajā teritorijā būtu veicama grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte,
izpētes darbus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņojot ar Pārvaldi. Ja izpētes darbu
rezultātā netiktu konstatēts grunts un gruntsūdeņu piesārņojums, skeitparka būvniecība būtu
pieļaujama, ja vien nepastāv kādi citi aizliedzoši apstākļi (piemēram, neatbilstība teritorijas
atļautajai izmantošanai u.c.). Ja izpētes darbu rezultātā tiktu konstatēts grunts un gruntsūdeņu
piesārņojums, likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā būtu veicami teritorijas sanācijas
darbi. Tādā gadījumā skeitparka būvniecība būtu pieļaujama pēc sanācijas darbu pabeigšanas.
Papildus norādām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30
“Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.30) pielikuma 9.3.apakšpunktu sporta sacensību norises vietu
un masu pasākumiem pastāvīgi paredzētu vietu ierīkošana ir to darbību sarakstā, kurām ir
pieprasāmi Pārvaldes tehniskie noteikumi. Ja plānotais skeitparks atbildīs sporta sacensību
norises vietas vai masu pasākumiem pastāvīgi paredzētas vietas funkcijām, projekta
realizētājam būs jāpieprasa Pārvaldes tehniskie noteikumi. Pārvaldē iesniedzami dokumenti
un informācija tehnisko noteikumu saņemšanai, apmaksājamās valsts nodevas apmērs ir
norādīti MK noteikumos Nr.30.
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