
  
 

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

 

Rīgā 

 

 03.08.2022. Nr. DS-22-564-dv 

    

Uz --- Nr. --- 

 

Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta 

projektu ideju īstenošanas konkursa 

vērtēšanas komisijas Komisijas 

priekšsēdētājam Ritai Loginai 

 

Par viedokļa sniegšanu konkursa projektam 

“Anatomikuma laukuma iekārtojums un 

gājēju pāreja” 

 

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

izskatījis 2022. gada 27. jūnija dienesta vēstuli (reģistrēts ar Nr. LBP-22-19-dv) par 

projektu Nr. 35 “Anatomikuma laukuma iekārtojums un gājēju pāreja” (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 ierīkot gājēju pāreju starp tramvaju pieturām Anatomikuma 

laukumā, laukuma izgaismošanu, padarot to pieejamu arī kā vakaru pastaigu vietu, veicināt 

laukuma izmantošanu ikdienā, ar arhitektonisku elementu palīdzību veidojot to par 

satikšanās, atpūtas un apskates vietu. 

 

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks A.Urtāns 

 

 

 

 
Sitkoviča, 67012786 

  
  
 



IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
Projekta nosaukums  Anatomikuma laukuma iekārtojums un gājēju pāreja
Atbildīgā iestāde  Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
 
 
Nr. Darbība Informācija 
1. Projekta paredzamais īstenošanas laiks  
2. Vai Projektu ir iespējams īstenot ☐ Jā (aizpildīt 3.punktu)

x Nē (aizpildīt 4.punktu)
3. Veicamās darbības Projekta īstenošanai

4 Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams Projekts netiek atbalstīts, jo vēlamās 
gājēju pārejas neatbilst LVS 190 
(neregulējamas gājēju pārejas neveido, 
ja ir vairāk par vienu joslu katrā 
virzienā, ja vien tām nav drošības 
saliņa). Papildus norādām, ka tuvumā 
ir esošs regulējams krustojums ar 
gājēju pāreju, kas pamato uzrādītās 
jaunbūves nelietderīgumu.  Papildus 
uzskatām, ka ideju attīstīt parku nav 
droša (bērniem) dēļ iekļaujošā 
transporta infrastruktūras objekta 
esības.

5. Prognozējamais nepieciešamais finansējums 
Projekta īstenošanas gadījumā 

6. Piezīmes / komentāri
 
 


