
IESTĀDES ATZINUMS PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU  
 

  

Projekta nosaukums   Brasas vārti (Projekts Nr.14) 

Atbildīgā iestāde   Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Pilsētvides 

attīstības pārvalde) 

  

  
Nr.  Darbība  Informācija  

1.  Projekta paredzamais 

īstenošanas laiks  

  

 Nav informācijas 

2.  Vai Projektu ir 

iespējams īstenot  
☐ Jā (aizpildīt 3.punktu) 

☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) 

3.  Veicamās darbības Projekta 

īstenošanai 

1. Projektu iespējams īstenot, jo tas pamatā atbilst Rīgas 

vēsturiskā centra (RVC) un tā aizsardzības zonas teritorijas 

plānojuma un RD 06.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “RVC 

un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” (Saistošie noteikumi Nr. 38) vispārējiem apstādījumu 

teritoriju izmantošanas un labiekārtošanas noteikumiem. No tiem 

šajā situācijā būtiskākie projekta veiksmīgai realizēšanai ir: 

538.1.apakšpunkts “skvērā stādījumi veido ne mazāk kā 70% no 

skvēra kopējās teritorijas (..)” un 547.punkts “veidojot jaunu vai 

rekonstruējot esošo parka vai skvēra labiekārtojumu (..) atbilstoši 

aktuālajai pilsētvides situācijai konkrētā vietā izvērtē publiskās 

ārtelpas nepieciešamo sociālo funkciju attīstību, piemēram, 

publiski pieejamu dzeramā ūdens vietu ierīkošanu, vides 

pieejamības aprīkojumu un labiekārtojumu cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām u.tml. (..)”. No šī uzstādījuma izriet, ka projekta 

priekšlikuma galīgā redakcija būtu izveidojama pēc tuvākajā 

apkārtnē dzīvojošo iedzīvotāju viedokļu uzklausīšanas un 

iespējamām korekcijām projekta saturā.  

 

2. Sakarā ar to, ka paredzēts jauns vietējais apgaismojums 

(projektējamās laternas), vēlams vienoties par to apsaimniekošanu 

un, ja iespējams, arī iegādi un uzstādīšanu ar RPA “Rīgas 

gaisma”. Uz eventuāli ieekonomēto līdzekļu rēķina ieteicams 

izvērtēt publiski pieejamas dzeramā ūdens vietas ierīkošanas 

iespēju. 

 

3. Jāpārdomā projektēto šaha galdiņu, šūpoļu un atsevišķu soliņu 

izvietojums esošajā zālienā. Projektā jāprecizē to novietojums, 

piekļūšanai un izmantošanai nepieciešamais zemes segums, lai 

nepieļautu zāliena nomīdīšanu un degradāciju intensīvākajās 

slodzes vietās.  

 

4. Ieteicams kopīgi ar atbildīgajām pašvaldības iestādēm izvērtēt 

publiski pieejamu tualešu izvietošanas iespējas Lielo kapu 

tuvākajā apkārtnē cita projekta ietvaros, izvērtējot Projekta Nr.14 



teritoriju vai zonu abpus robežai ar zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 01000240096 kā vienu no potenciālajām iespējām.  

4 Pamatojums, kāpēc Projekts 

nav īstenojams 

 - 

5.  Prognozējamais nepieciešama

is finansējums Projekta 

īstenošanas gadījumā  

  

 Nav informācijas 

6.  Piezīmes / komentāri  

  

  

  

  

  

1. Projekta Nr.14 priekšlikums vērtējams ļoti pozitīvi, kā būtisks 

esošās publiskās ārtelpas kvalitatīvs uzlabojums ar kompleksu 

sociālu mērķi. Tas pamatā atbilst RVC un tā aizsardzības zonas 

teritorijas plānojumam, tiek realizēts UNESCO Pasaules 

mantojuma vietas RVC aizsardzības zonas apstādījumu teritorijā, 

kas saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 38 546.31.apakšpunktu ir 

Miera un Hospitāļu ielas skvērs (nosaukums ir apzīmējums 

teritorijas plānošanas dokumentā, kuru, ja nepieciešams, ir 

iespējams mainīt Rīgas pilsētā noteiktajā kārtībā).  

 

2. Skvēra izmantošana un attīstība paredzēta pēc vispārējiem 

apstādījumu teritoriju noteikumiem, un, daļēji, iesniedzas arī ielu 

sarkano līniju robežās. Projektu ieteicams īstenot piedāvātajā 

teritoriālajā apjomā, nesamazinot esošā labiekārtojuma skvēra 

rakstura teritoriju, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās.  

 

3. Laba pasnieguma grafiskā kvalitāte. Labs, daudzveidīgs un 

kvalitatīvs priekšlikums. 

  
Sagatavoja:  

A.Kušķis, 67037936 


