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Par atzinuma sniegšanu

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk – Vides pārvalde) ir 
saņēmusi Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas 
komisijas vēstuli Nr. LBP-22-8-dv par 2022.gada Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta 
projektu ideju īstenošanas konkursa projektu Nr.5 “Vecāķu pludmales laukuma 
labiekārtošana” un sniedz sekojošu viedokli atbilstoši kompetencei. 

Projekta idejas vieta atrodas Vecāķu peldvietā (zemesgabala kadastra Nr. 
0100 120 2232) un dabas parka “Piejūra” neitrālajā zonā saskaņā ar Ministru kabineta 
09.11.2021. noteikumiem Nr.740 “Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”.  

Projekta realizācijai nepieciešamais zemesgabals ar kadastra Nr.0100 120 2232 
Rīgas domes 14.12.2010. lēmums Nr.2326 “Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides 
nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta Nr.5 (meži 
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) pielikumā (191.p.). 

Saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 09.06.2021. rīkojumu Nr.RD-21-97-r 
zemesgabala ar kadastra Nr.0100 120 2232 daļa ir nodota Mājokļu un vides departamenta 
valdījumā Vecāķu peldvietas labiekārtošanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Ņemot vērā, ka Projekta realizācijai nepieciešamais zemesgabals atrodas dabas 
parkā “Piejūra”, Vides pārvalde vērsās Dabas aizsardzības pārvaldē (turpmāk – DAP). 
Atbilstoši DAP 29.07.2022. atzinumam Nr. 3.15/842/2022-N10, kopumā 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. DAP iesaka pievērst 
uzmanību Projektā paredzētajiem apstādījumiem – veidojot apstādījumus izvēlēties dabas 
parka ainavā iederīgus apstādījumus, nav pieļaujama invazīvu augu stādīšana. 
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Vides pārvaldei nav iebildumu Projekta realizācijai ņemot vērā DAP nosacījumus. 

Pielikumā: DAP 29.07.2022. atzinums Nr. 3.15/842/2022-N10 uz 1.lp.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides 
pārvaldes priekšnieka p.i. R.Grinbergs
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