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Rīgā

09.08.2022. Nr. DA-22-1967-dv

Uz --- Nr. LBP-22-19-dv

Rīgas domes
 Teritorijas labiekārtošanas pārvaldei

ptl@riga.lv

Par atzinuma sniegšanu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) ir saņēmis 
Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 
dienesta vēstuli (reģ. Nr. LBP-22-19-dv) ar lūgumu Departamentam kā sadarbības iestādei 
sniegt atzinumu komisijas izvēlētajai atbildīgajai iestādei par biedrības “Pētersala-
Andrejsala” iesniegto projektu “Anatomikuma laukuma iekārtojums un gājēju pāreja” 
(reģistrēts 31.05.2022. ar Nr.AIC-22-1867-sd; turpmāk – Projekts Nr.35) īstenošanas 
iespējamību, nosakot tā īstenošanas ietvaros veicamās darbības. Departaments ir izvērtējis 
pieejamos Projekta Nr. 35 materiālus un savas kompetences ietvaros sniedz pielikumā doto 
atzinumu. 

Pielikumā: Iestādes atzinums par līdzdalības budžeta projektu Nr. 35 uz 2 lpp.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I.Sirmā

Kušķis 67037936



IESTĀDES ATZINUMS PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU  
 

  

Projekta nosaukums   Anatomikuma laukuma iekārtojums un gājēju pāreja 

(Projekts Nr.35) 

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 kuriem 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. (..)”, kā arī uz šo teritoriju attiecināmie speciālie 648.punkta 

noteikumi, īpaši par augiem piemērotu augšanas apstākļu 

nodrošināšanu, ievērojot to ainavisko funkciju un paaugstinot to 

dendroloģisko un ekoloģisko vērtību (648.2.).  

No šī uzstādījuma izriet, ka projekta priekšlikuma galīgā redakcija 

būtu izveidojama pēc plašākas sabiedrības viedokļu uzklausīšanas, ja 

tas iespējams, piemēram, komentāros balsošanā par projektiem, un 

iespējamām korekcijām projekta saturā.  

 

2. Ļoti nepieciešama ir paredzētā gājēju pārejas izveide no tramvaja 

galapunkta pieturvietas pāri Kronvalda bulvāra brauktuvei un gājēju 

celiņu tīkla papildināšana nepieciešamajos virzienos (piemēram, uz 

Elizabetes ielas gājēju pāreju un Eksporta ielu), kā arī jaunu 

rekreācijas iespēju veidošana skvēra drošākajās vietās no 

konfliktiem ar transportu viedokļa. Vienlaikus projektā ir ļoti rūpīgi 

jāpārdomā un jāizveido gājēju kustībai maksimāli drošas vietas, kur 

celiņi šķērso tramvaja sliedes, ņemot vērā arī reljefa atšķirības un 

vides pieejamību un nodrošinot nepārprotami uztveramu un drošu 

tramvaja kustības prioritāti diagonālajai līnijai caur skvēru. 

 



3. Ieteicams izvērtēt un precizēt jauno koku stādīšanas daudzumu un 

sugu/šķirņu izvēli, jo skvērs jau pašlaik ir samērā noēnots un 

optimāli augšanas apstākļi primāri ir jānodrošina esošajiem un 

vērtīgākajiem stādījumiem.  

 

4. Jāievērtē esošo inženierkomunikāciju blīvums un veids 

(maģistrālās siltumtrases, tramvaju kontakttīkla stabi u.c.).  

4 Pamatojums, kāpēc 

Projekts nav īstenojams 

- 

5.  Prognozējamais nepiecieš

amais finansējums 

Projekta īstenošanas 

gadījumā  

  

 Nav informācijas.  

6.  Piezīmes / komentāri  

  

  

  

  

  

1. Projekta Nr.35 priekšlikums vērtējams ļoti pozitīvi, kā būtisks 

esošās publiskās ārtelpas kvalitatīvs uzlabojums ar gājējiem 

nepieciešamo virzienu labiekārtošanu un jaunu rekreācijas vietu 

izveidošanu vietā, kur šādu funkciju trūkst. 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 

546.7.apakšpunktu ir Eksporta, Elizabetes ielas un Kronvalda 

bulvāra skvērs (nosaukums ir apzīmējums teritorijas plānošanas 

dokumentā, kuru, ja nepieciešams, ir iespējams mainīt Rīgas pilsētā 

noteiktajā kārtībā).  

 

2. Pozitīvi jāatzīmē sadarbība projekta sagatavošanā starp apkaimes 

iedzīvotāju biedrību, RTU Arhitektūras fakultātes studentiem un 

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru.  

3. Laba pasnieguma grafiskā kvalitāte vizualizācijām. Projekta idejas 

plāna pasniegumā var norādīt, ka būtu atšķirīgi jāparāda esošie un no 

jauna veidojamie celiņi u.c. labiekārtojuma elementi. Tas atvieglotu 

projekta izvērtēšanu un ļautu labāk novērtēt uzlabojumu un 

jaunievedumu nozīmi. 

 

3. Informatīvi: Rīgas domes Pieminekļu padomes 18.09.2019. sēdē 

tika izskatīta fonda “Mākslai vajag telpu” ierosinātais tēlnieka 

A.Bikšes skulptūras “Pamatelements” uzstādīšanas priekšlikums šajā 

skvērā, tomēr priekšlikums tika noraidīts.  

  
Sagatavoja:  

A.Kušķis, 67037936 

 


