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Par projektu “Vecāķu pludmales laukuma labiekārtošana” 

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija
(turpmāk – Administrācija) saņēma Jūsu 2022. gada 11. jūlija vēstuli, kurā tiek lūgts sniegt 
atzinumu par Vecāķu biedrības projekta ideju “Vecāķu pludmales laukuma labiekārtošana” 
(turpmāk – Projekts). Projekts iesniegts Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju 
īstenošanas konkursā. Projekta idejas vieta atrodas Vecāķu peldvietā, dabas parka “Piejūra” 
teritorijā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 120 2232. 

Projekta mērķis ir labiekārtot Vecāķu pludmales laukumu. Paredzēts uzlabot ceļa segumu 
(870 m2 platībā), pārvietot atkritumu tvertnes, izvietot jaunus soliņus, nodrošināt ūdeni kāju 
mazgāšanai, izvietot zemapstādījumus – puķes un krūmus, kā arī uzstādīt Vecāķu simbolu. 
Infrastruktūra ir plānota Rīgas pašvaldībai piederošā īpašumā. 

Plānotā labiekārtojuma infrastruktūra paredzēta dabas parka “Piejūra” neitrālajā zonā, kurā 
ir saistošas Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumu Nr. 740 “Dabas parka “Piejūra” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.740) II un VI 
nodaļās noteiktās prasības. Šie noteikumi nosaka, ka dabas parka neitrālā zona izveidota, lai 
nodrošinātu apdzīvotu teritoriju funkcionēšanu un attīstību, kā arī valsts autoceļu un dzelzceļu 
uzturēšanu. Kā arī noteikumu 11.1. apakšpunktā norādīts, ka ierīkojot dabā publiski pieejamus 
dabas tūrisma, izziņas un atpūtas infrastruktūras objektus nepieciešama Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstiska atļauja. Papildus jānorāda, ka šādu atļauju var nepieprasīt, ja paredzētajai 
darbībai Valsts vides dienests izsniegs tehniskos noteikumus vai veiks sākotnējo ietekmes uz vidi 
novērtējumu. 

Kopumā Administrācijai nav iebildumu Projekta iecerei un tā nav pretrunā MK noteikumu 
Nr. 740 prasībām un dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānam no 2020. – 2031. gadam, ja 
tiek saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja vai izsniegti Valsts vides dienesta 
tehniskie noteikumi, vai veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums. Iesakām pievērst 
uzmanību Projektā paredzētajiem apstādījumiem – veidojot apstādījumus izvēlēties dabas parka 
ainavā iederīgus apstādījumus, nav pieļaujama invazīvu augu stādīšana. 
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