
  
 

RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS 
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, e-pasts: sd@riga.lv 

 

Rīgā 

 

 08.08.2022. Nr. DS-22-772-dv 

    

Uz --- Nr. --- 

 

Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta 

projektu ideju īstenošanas konkursa 

vērtēšanas komisijas Komisijas 

priekšsēdētājam Ritai Loginai 

 

Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas 

pārvalde 

ptl@riga.lv 

 

Par viedokļa sniegšanu līdzdalības budžeta 

projektu konkursa “Zunds un Nameja 

krastmala dzīvo” 

 

Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk - Departaments) ir saņēmis un 

izskatījis 2022. gada 27. jūnija dienesta vēstuli (reģistrēts ar Nr. LBP-22-4-dv) par projektu 

Nr. 16 “Zunds un Nameja krastmala dzīvo” (turpmāk – Projekts). 

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas 

konkursa vērtēšanas komisijas, Rīgas domes priekšsēdētāja 2022. gada 15. februāra 

rīkojuma Nr. RD-22-59-ir “Par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju 

īstenošanas konkursa rīkošanu” apstiprinātu Rīgas pilsētas līdzdalībās budžeta projektu 

ideju īstenošanas konkursa nolikumu, kādā tiek organizēts Konkurss un piešķirts Rīgas 

pilsētas pašvaldības finansējums Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju  

īstenošanai, pielikumā Departaments sniedz atzinumu par augstāk minēto Projektu. 

Projekts paredz izbūvēt laipu ar koka dēļu klāju, margām un soliņiem. 

Projektēšanas robežas – ārpus sarkano līniju robežām. 

Departamentam nav iebildumu Projekta realizācijai, nodrošinot esošās 

infrastruktūras saisti. 

 

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks A.Urtāns 

 

 
Sitkoviča, 67012786 

  
  
 



IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU  

 

  

Projekta nosaukums   Zunds un Nameja krastmala dzīvo 

Atbildīgā iestāde   Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde 

  

  

Nr.  Darbība  Informācija  

1.  Projekta paredzamais īstenošanas laiks  

  

  

2.  Vai Projektu ir iespējams īstenot  x Jā (aizpildīt 3.punktu) 

☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) 

3.  Veicamās darbības Projekta īstenošanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstrādāt inženierbūvei būvniecības 

ieceres dokumentāciju, atbilstoši spēkā 

esošai normatīvai bāzei, saņemot 

tehniskos nosacījumus projektēšanai 

un saskaņojumus.  

Gadījumā, ja ieceres risinājums skar 

sarkano līniju robežas, tad tas ir 

izbūvējams atbilstoši Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem 

Nr.34, nodaļai 2.21. “Īslaicīgas 

lietošanas apbūves starp sarkanajām 

līnijām”, un, atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18. 

punktam, kas nosaka būves 

ekspluatācijas laiku ne ilgāk par 

pieciem gadiem un kas jānojauc līdz 

minētā termiņa beigām. 

Saņemt pilnvaru Departamentā, 

ierosinātāja statusa atbilstības 

nodrošināšanai. 

4 Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams 

 

 

 

5.  Prognozējamais nepieciešamais finansējums 

Projekta īstenošanas gadījumā  

  

Atbilstoši uzrādītajai tāmei. 

6.  Piezīmes / komentāri  

  

  

  

  

  

Nosacījums – esošās infrastruktūras 

sasaiste, nodrošināt piekļūšanu 

objektam. 

  



 


