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Par atzinuma sniegšanu

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde ir saņēmusi Rīgas pilsētas līdzdalības 
budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas vēstuli Nr. LBP-22-2-dv 
par 2022.gada Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa 
projektu Nr.15 “Suņu laukums aktīvai un drošai atpūtai parkā!”.

Projekta realizācijai nepieciešamais zemesgabals ar kadastra Nr.0100 066 0138 iekļauts 
Rīgas domes 06.07.2010. lēmums Nr.1643 “Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides 
nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts Nr.1 
(attīstības teritorijas iedzīvotāju rekreācijai un dzīvesvides uzlabošanai) pielikumā (23.p.). 
Zemesgabalā paredzēts saglabāt esošās dabas vērtības, paaugstināt parka kopējo 
ekoloģisko vērtību. Attīstīt rekreatīvo un komunikatīvo funkciju. 

Zemesgabalu apsaimnieko SIA “Rīgas meži” saskaņā ar 31.01.2017. pārvaldes 
uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.RD-17-83-lī.

Zemesgabals atrodas Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Nordeķu muižiņas 
parks” (aizsardzības Nr.6610) teritorijā. 

SIA “Rīgas meži” (01.08.2022. vēstule Nr.SRM-22-54-dv) neiebilst Leldes 
Jevstigņejevas projekta idejai un tā realizācijai.

SIA “Rīgas meži” vērš uzmanību, ka realizējot projekta ideju, nepieciešams izvērtēt 
esošo situāciju teritorijā, zaļo zonu un apstādījumus. Paredzot jaunus soliņus un atkritumu 
urnas respektēt esošo soliņu un atkritumu urnu dizainu parkā. Projektējamos 
labiekārtojuma elementus un segumus neizvietot esošu koku tiešā tuvumā, nebojāt koku 
sakņu sistēmu, kā arī respektēt koku sugu un to īpatnības. 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (09.08.2022. vēstule Nr. 06-01/3554), 
izvērtējot ierosināto vadoties pēc Ministru kabineta atbilstoši 26.10.2021. noteikumu 
Nr. 720 ”Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas 
noteikumi” 31.,35., 43., 44., 45., 47. punkta nosacījumiem, pieļauj suņu laukuma 
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ierīkošanu, ar noteikumu, ka tā novietne tiek pietuvināta Dagmāras ielai un ierīkošanas 
gaitā tiek maksimāli saglabāti esošie koki. Lai nodrošinātu parka telpas vienotību, 
izmantošanas iespējas un parka apsaimniekošanu, Pārvalde rosina visai kultūras 
pieminekļa teritorijai izstrādāt plānojumu, ņemot vērā Nordeķu kultūrvēsturisko un 
vietzīmes nozīmīgumu Rīgas pilsētas un Pārdaugavas kontekstā.

Vides pārvaldei, ņemot vērā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes un SIA “Rīgas 
meži” viedokli, nav iebildumu minētā zemesgabala izmantošanai projekta mērķiem, bet 
jāmaina iecerētā projekta novietojums zemesgabalā, pārvirzot to tuvāk Nordeķu un 
Dagmāras ielām.

Bez tam Vides pārvalde norāda, ka, izstrādājot projekta dokumentāciju, jāizvērtē 
iesniegtajā tāmē paredzētā laukuma seguma izbūves tehnoloģija (vai suņu laukumam var 
ieklāt mulčēšanas plēvi). 
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